ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรธนำคำรทำงอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking)
ผูใ้ ช้บริการตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่
ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริการ”) กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ตามที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกาหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารเปิ ดให้บริการ K-Cyber Banking สาหรับบุคคลธรรมดาที่อายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไป และ K-Cyber for SME สาหรับนิ ติบุคคลจด
ทะเบียนตามกฎหมายไทย
2. ผูส้ มัครใช้บริการจะต้องมี E-mail address และบัญชีประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ของธนาคารอย่างน้อย 1 บัญชี
3. ผูใ้ ช้บริการสามารถเข้าดูขอ้ มูลทางด้านบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันและข้อมูลส่วนตั วได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ยกเว้นแต่การโอนเงิน
ระหว่างบัญชีตนเอง การโอนเงินให้บุคคลอื่น ชาระค่าสินค้า/บริการ หรือเพิ่มบัญชีกสิกรไทย จะต้องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคาร
กาหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการต่างๆได้ตามแต่จะเห็นสมควร
4. ผูใ้ ช้บริการสามารถสมัครใช้บริการผ่าน สาขาของธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริการต้องกรอกข้อมูลการ
สมัครใช้บริการครบถ้วนและถูกต้อง ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการได้ทุกรายการ ได้แก่ สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี สอบถาม
ข้อมูลบัตรเครดิต โอนเงิน เติมเงิน ชาระเงินและอื่นๆ และสาหรับผูใ้ ช้บริการที่สมัครผ่าน ช่องทางออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต สามารถ
ใช้บริการได้เฉพาะสอบถามข้อมูลบัตรเครดิตเท่านั้น หากต้องการทาธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ โอนเงิน เติมเงิน ชาระ
เงินและอื่นๆ จะต้องขอเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน สาหรับบริการ K-Cyber for SME ผูใ้ ช้บริการ
สามารถสมัครใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารเท่านั้น
การสมัค รจะมี ผลสมบูรณ์ เมื่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้รับ ข้อ ความยืน ยัน การสมัค รทาง Email Address และ/หรื อข้อ ความ SMS ทาง
โทรศัพท์มือถือตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผใู้ ช้บริการได้แจ้งไว้กบั ธนาคาร
5. การใช้รหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัส One Time Password (OTP)
5.1 เมื่อผูใ้ ช้บริการได้รบั อนุ มตั ิให้ใช้บริการแล้ว ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั รหัสผ่าน (Password) จากธนาคาร ผูใ้ ช้บริการจะต้องทา
การเปลี่ยนรหัสผูใ้ ช้งานก่อน โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะทาการบังคับให้มีการเปลี่ยนรหัสผูใ้ ช้งานโดยอัตโนมัติ
5.2 ผูใ้ ช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) ไว้ในที่
ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผูใ้ ช้บริการรายนั้ นเท่านั้ น การเปิ ดเผยรหัสผูใ้ ช้ งาน (User ID) รหัสผ่ าน (Password)
และรหัส One Time Password (OTP) ถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากเกิดความเสียหายประการใด
จากการที่ ผู้ใช้บ ริ ก ารเปิ ดเผยหรื อ กระทาการใดๆ จนทาให้รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่ าน (Password) และรหัส One Time
Password (OTP) สูญ หาย ผู้ใช้บ ริ ก ารจะต้อ งรับ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายนั้ น ทั้งนี้ ผู้ใช้บ ริ ก ารสามารถเปลี่ ยนแปลงรหัส ผ่ า น
(Password) ได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ธนาคารทราบ
5.3 ในกรณีที่เกิดการชารุด/สูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับเนื่ องจากผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลอื่นใดระบุรหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) หรือ
รหัส ผ่ าน (Password) ไม่ ถูก ต้อ งติ ดต่ อกัน ตามจานวนครั้งที่ ธนาคารกาหนด/ผูใ้ ช้บ ริ การลื ม รหัสผูใ้ ช้ งาน (User ID) และ/หรื อ
รหัสผ่าน (Password) ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือ
สาขาของธนาคาร โดยจะต้องดาเนิ นการตามที่ธนาคารกาหนด
5.4 ผูใ้ ช้บริการตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีที่รหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) หรือรหัสผ่าน (Password) ของผูใ้ ช้บริการถูกระงับใช้
ถาวรหรือชัว่ คราว โดยระบบของธนาคารอันเนื่ องมาจากผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลอื่นใดระบุ รหัสผูใ้ ช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือเหตุ
อื่นใดการที่ รหัสผูใ้ ช้งานหรือรหัสผ่านถูกระงับด้วยระบบดังกล่าว จะส่งผลให้ธุรกรรมต่างๆ ที่ผใู้ ช้บริการได้ทาไว้หรือตกลงให้ ทาไว้
ล่วงหน้า จะถูกระงับทันที และผูใ้ ช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้ นจากการระงับการทาธุรกรรมดังกล่าวกับ
ธนาคารทั้งสิ้ น
หากผูใ้ ช้บริการประสงค์ที่จะให้มีการยกเลิกการระงับใช้บริการโดยระบบของธนาคาร ผูใ้ ช้บริการจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางโทรสาร/
ไปรษณียไ์ ปยังฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแจ้งไว้ โดยผูใ้ ช้บริการจะสามารถใช้บริการได้ต่อเมื่อ ผูใ้ ช้บริการได้แสดงหลักฐานจน
เป็ นที่พอใจของธนาคารแล้ว
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ในกรณีที่ธนาคารได้ดาเนิ นการยกเลิกการระงับใช้บริการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผูใ้ ช้บริการตกลงและรับทราบว่า ธุรกรรมใดๆ
ของผูใ้ ช้บริการที่ยงั ไม่ถึงกาหนดทารายการ จะกลับมามีผลบังคับใช้เสมือนว่าไม่มีการระงับใช้บริการทันที
6. การกระทาใดๆ ทั้งที่เป็ นการกระทาของผู้ใช้บริการเอง หรือเป็ นการกระทาที่เกิดขึ้ นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้
กระทาไปโดยการใช้รหัส ผู้ใช้งาน (User ID) และ/หรื อ รหัส ผ่ า น (Password) และ/หรื อ รหัส One Time Password (OTP) แล้ว
ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับตั้งแต่เวลาที่มีการยื นยันทาธุ รกรรม และให้มีผลผูกพันผูใ้ ช้บริการเสมือนหนึ่ งได้กระทา
โดยผูใ้ ช้บริการเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็ นการที่ผใู้ ช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็ กทรอนิ กส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทา
ธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ขอ้ มูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้นฉบับ
เอกสารที่ใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่าผูใ้ ช้บริการได้ทาธุรกรรมนั้น และใช้ในการดาเนิ นการทางกฎหมายได้ทุกประการ ทั้งนี้
ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวเนื่ องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิ กส์ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริการ
สามารถทาธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่
ประการใด เว้นแต่รายการที่ ธนาคารกาหนดให้ตอ้ งทาเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณี ของ
ธนาคารในเรื่องนั้นๆ อาทิเช่น การขอให้ธนาคารออกเช็คตามคาสัง่ ฯลฯ ผูใ้ ช้บริการจะต้องทาเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี) ตามที่
ธนาคารกาหนดด้วย ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทารายการทุกครั้ง โดยผูใ้ ช้บริการยินยอมรับผิดชอบต่อการ
ทาธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
7. ผูใ้ ช้บริการที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถเข้าใช้งานฟั งก์ชนั ่ K-Expert MyPort ซึ่งสามารถแสดงภาพรวมของสินทรัพย์ของผูใ้ ช้บริการที่
อาจมีห ลากหลายประเภท เช่ น บัญ ชี เงินฝาก กองทุ น หลักทรัพย์ หรื อข้อมูลอื่นๆ ที่ รวมไว้ในฟั งก์ชัน่ นี้ โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถ
เพิ่มเติ มสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากสินทรัพย์ที่มีอยู่กบั กลุ่มธุ รกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยได้ดว้ ยตนเอง รวมถึงสามารถวางแผน
ทางการเงินโดยขอคาปรึกษาจากผูใ้ ห้คาปรึกษาทางการเงินของธนาคารได้ซึ่งฟั งก์ชนั ่ นี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของบริการ โดยเมื่อผูใ้ ช้บริการ
ได้รบั ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ แล้ว ผูใ้ ช้บริการจะสามารถใช้งานฟั งก์ชนั ่ K-Expert MyPort ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแสดงข้อมูลทรัพย์สินใน K-Expert MyPort ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
8. ผูใ้ ช้บริการตกลงและยอมรับว่าการที่ธนาคารแสดงข้อมูลทรัพย์สินของผูใ้ ช้บริการ และการวางแผนทางการเงิน ใน K-Expert MyPort
เป็ นเพียงการอานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการเพื่อ ประกอบการตัดสินใจเบื้ องต้นสาหรับ การออมหรือการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้เป็ น
การวิเคราะห์ความเสี่ยง รับรอง หรือประกันผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนของผูใ้ ช้บริการ แต่อย่างใด ดังนั้ น ในกรณี ที่มี
ความเสียหายแก่ผูใ้ ช้บริการอันมิได้เกิดจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคารแล้ว ผูใ้ ช้บริการจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้ น
9. ผูใ้ ช้บริ การสามารถโอนเงินไปบัญชี บุคคลอื่น โอนเงินต่ างธนาคาร หรือชาระค่าสิ นค้า/บริการเป็ นจานวนยอดรวมกันได้ไม่เกิน
100,000.-บาท/วัน ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถดาเนิ นการแจ้งขอเพิ่มวงเงินโอนและชาระค่าสินค้า/บริการได้ โดยแจ้งผ่าน K-Contact
Center (โทร 02-8888888) ตลอด 24 ชัว่ โมง สูงสุดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท/วัน หรือแจ้งผ่านสาขาของธนาคาร
หรือตามจานวนเงินที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลงหรือตามจานวนที่ ได้รบั อนุ มตั ิจากธนาคาร โดยไม่กาหนดจานวนครั้ง และ
ธนาคารจะทาการตัดบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนี ยมจากบัญชีของผูใ้ ช้บริการและเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผรู้ บั โอนทันที
หลังจากที่ผใู้ ช้บริการได้ทารายการ ยกเว้นแต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านั้น
สาหรับผูใ้ ช้บริการ K-Cyber for SME สามารถใช้บริการโอนเงิน หรือชาระค่าสินค้า/บริการได้ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในใบแบบ
คาขอใช้บริการ K-Cyber for SME และผูใ้ ช้บริการสามารถแจ้งดาเนิ นการขอปรับเพิ่มวงเงิน โดยการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสาขา
ของธนาคาร
10. การใช้บริการโอนเงินและชาระค่าสินค้า/บริการธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนี ยม จาก
บัญชีของผูใ้ ช้บริการ และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผรู้ บั โอน/ผูร้ บั ชาระเงินทันที หลังจากที่ผใู้ ช้บริการได้ทารายการ ยกเว้นแต่การโอนเงิน
ต่างธนาคารจะต้องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านั้น
11. ในกรณี ที่ผูใ้ ช้บริการขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (International Fund Transfer) ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการโอนเงินเป็ น
จานวนเริ่ ม ต้น หรื อ จานวนเงิน สูงสุ ด ตามจานวนที่ ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะทาการตัดบัญ ชี ตามจานวนเงิน ที่ ระบุ พ ร้อ ม
ค่าธรรมเนี ยมจากบัญชีของผูใ้ ช้บริการ และเงินนั้ นจะถูกโอนโดยการแปลงเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ างประเทศ (BANK SELLING RATE: BANK NOTES) สกุ ลเงินต่ างประเทศนั้ นๆ ที่ ธนาคารขายในวันและเวลาที่ ทารายการ และ
ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใช้แลกเปลี่ยน และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผรู้ บั โอนหลังจากที่ผใู้ ช้บริการทารายการเรียบร้อยแล้ว
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12. ผูใ้ ช้บริการสามารถดูขอ้ มูลการทารายการโอนเงิน ผ่านบริการย้อนหลังได้ ทั้งนี้ นอกเหนื อจากรายการบันทึกในสมุดบัญชีเงินฝากแล้ว
ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั หลักฐานการทารายการโอนเงินผ่าน E-mail Address ที่ผใู้ ช้บริการลงทะเบียนไว้กบั บริการ
“หลักฐานการทารายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐานอันได้แก่ ใบบันทึกรายการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (statement)
และหลักฐานอื่นใดที่ทาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้อมูล หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมูล หรื อหลักฐานอื่นใดที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดขึ้ นในอนาคต
13. ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการ เพื่อให้ธนาคารดาเนิ นการตามคาสัง่ ของผูใ้ ช้บริการ
ภายใต้บริการต่างๆ ตามวิธีการแห่งข้อตกลงฉบับนี้ โดยจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการนี้
14. การให้บริการและดาเนิ นการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทาขึ้ นเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั
ผูใ้ ช้บริการ ความรับผิดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ช้บริการและธนาคารแต่ละฝ่ ายต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายในความเสียหายที่เกิดขึ้ น
จากการที่ฝ่ายตนกระทาโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบตั ิผิดข้อตกลง หรือการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั หรือด้วยเหตุอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื ออานาจควบคุมสัง่ การของฝ่ ายตน
ทั้งนี้ ธนาคารมีความรับผิดหาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบัติตามคาสัง่ ระงับ การโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า หรือไม่ระงับเครื่องมือ
โอนเงินตามที่ได้รบั แจ้งจากผูใ้ ช้บริการ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และต่อมาเกิดรายการ
โอนเงินผ่านบริการนี้ ขึ้ น หรือ (2) ธนาคารยังมิได้ส่งมอบเครื่องมือการโอนเงินให้แก่ผใู้ ช้บริการ และเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการนี้
โดยมิชอบขึ้ น หรือ (3) เกิดรายการโอนเงินผ่านบริการนี้ โดยมิชอบอันมิใช่ความผิดของผูใ้ ช้บริการ หรือ (4) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ โอนเงินของผูใ้ ช้บริการ จนเป็ นเหตุ ให้ผูร้ ับโอนเงิน /ผูร้ ับชาระเงินค่าสินค้า/บริการไม่ได้รับเงินจากการโอนเงินโดยเสร็ จสิ้ น
สมบูรณ์ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ระบุ ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บ ริการนี้ เว้นแต่ การไม่ปฏิบัติตามคาสัง่ นั้ นเกิดจากการที่
ผูใ้ ช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรือไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และ/หรือการโอนเงินมีผลทาให้ยอดเงินใน
บัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร และ/หรืออยูร่ ะหว่างการดาเนิ นทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารได้แจ้งให้ผใู้ ช้บริการ
ทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินก่อนหรือในขณะทาการโอนเงินอยู่แล้ ว และ/หรือผูใ้ ช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับ
ธนาคาร
“เครื่องมือโอนเงิน” หมายถึง รหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม
บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุ โปรแกรม หรือเครื่องมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ผใู้ ช้บริการเพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชี
15. ผูใ้ ช้บริการยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการนี้ อันมีสาเหตุเครื่องมือโอนเงินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริการยอมรับ
ผิดตามจานวนเงินโอนนั้ น ที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนิ นการอายัด หรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงิน หรือ การโอนเงินที่มีขอ้ ตกลง
ล่วงหน้าแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้กาหนด
16. หากความเสียหายเกิดขึ้ นจากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์การใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ธนาคาร
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการ หรือผูร้ บั ชาระเงิน/ผูร้ บั โอนเงิน
17. ในกรณี ที่ ธนาคารมี ค วามจ าเป็ นต้อ งเปิ ดเผยข้อ มูล ทางการเงิน หรื อ ธุ รกรรม หรื อ ข้อ มูล ใดๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การใช้บ ริ ก ารของ
ผูใ้ ช้บริการคนใดคนหนึ่ ง หรือหลายคนให้แก่หน่ วยงานใดๆ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คาสัง่ หรือกฎระเบียบของหน่ วยงานที่มี
อานาจ หรือควบคุมกากับดูแลธนาคาร หรือเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการ/ให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการ
ใช้บริการนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย หรือรายงานข้อมูล และ/หรือจัดทารายงานเกี่ยวกับข้อมู ลหรือธุ รกรรม
ดังกล่าวของผูใ้ ช้บริการ มอบให้แก่หน่ วยงานนั้นได้ทุกประการ และให้ความยินยอมนี้ มีผลอยู่ตลอดไป แม้จะได้มีการยกเลิกการสมัคร
ใช้บริการ ยกเลิกการใช้บริการนี้ หรือปิ ดบัญชีเงินฝากแล้วก็ตาม
18. ผูใ้ ช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาใน
รูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผูใ้ ช้บริการเองหรือบุคคลที่ผูใ้ ช้บริการมอบหมาย มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็ นปั จจุบัน
และเป็ นข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ โดยผูใ้ ช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการและการทาธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ โดยธนาคารไม่มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง แท้จริง หรือความสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูล และ
รายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว
19. หากผูใ้ ช้บริการมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรือตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
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20. ในกรณีที่เกิดผูใ้ ช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้ งระงับการดาเนิ นการภายใต้บริการนี้ เป็ นการ
ชัว่ คราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิ กการระงับการดาเนิ นการดังกล่าว ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ที่
K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-8888888 เมื่อผูใ้ ช้บริการดาเนิ นการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้วน
สมบูรณ์ แล้ว ธนาคารตกลงดาเนิ น การระงับการดาเนิ น การให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่ ธนาคา รได้แจ้งแก่ ผูใ้ ช้บ ริ การนั้ น โดย
ผูใ้ ช้บริการยังคงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้ นก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการ
ระงับ การดาเนิ น การตามที่ ได้รับ แจ้งดังกล่ า ว ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิ ท ธิ ในการเพิ ก เฉยต่ อ ค าร้อ งขอใดๆที่ ขดั ต่ อข้อ กาหนด/
หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณีที่ผใู้ ช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้ งระงับการดาเนิ นการภายใต้บริการนี้ ผูใ้ ช้บริการ
จะต้องให้ขอ้ มูลเรื่อง วัน เวลา ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะ
ทาการสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
ธนาคาร เป็ นหลัก) ให้เสร็จสิ้ นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็ นไปตามรายละเอียดดังกล่าว
และจะแจ้งผลการสอบสวนให้ผูใ้ ช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนั บแต่วนั ทราบผลการสอบสวน ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ ผิดพลาดที่
ธนาคารจะต้องชดใช้เงินแก่ผใู้ ช้บริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้าบัญชีผใู้ ช้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนั บจากวันที่ธนาคาร
ตรวจพบข้อผิดพลาด
21. ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมการทาธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการนี้ ให้แก่ธนาคาร ตามกาหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกาหนดซึ่ง
ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นอันเนื่ องมาจากการใช้
บริการ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการที่มีอยู่กบั ธนาคารเพื่อชาระหนี้ และ/หรือความ
รับผิดชอบของผูใ้ ช้บริการที่มีต่อธนาคาร
22. ในกรณี ที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของผูใ้ ช้บริการเพื่อชาระค่าธรรมเนี ยมการทาธุรกรรมผ่านบริ การ รวมถึงค่าภาษี ค่า
อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นอันเนื่ องมาจากการทาธุรกรรมนั้นๆ ได้ ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถทาธุรกรรมในครั้งนั้นๆ
ผ่านบริการได้
23. ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ได้ตามแต่ จะเห็นสมควร โดยให้ถือ
ว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการ ตลอดจน
ยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผใู้ ช้บริการรายใดรายหนึ่ งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผูใ้ ช้บริการที่ไม่เข้าใช้งานระบบครั้งแรกเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ขน้ั ตอนการสมัครใช้บริการเสร็ จ
สิ้ น ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการสมัครใช้บริการนี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อผูใ้ ช้บริการได้เข้าใช้
งานระบบครั้งแรกแล้ว หากผูใ้ ช้บริ การไม่เข้าใช้งานระบบเป็ นระยะเวลานานเกินกว่า 1 (หนึ่ ง) ปี ผูใ้ ช้บริการตกลงยิน ยอมให้
ธนาคารระงับการให้บริการได้ทนั ที โดยหากผูใ้ ช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการต่อ ผูใ้ ช้บริการสามารถยกเลิกการระงับได้ผ่าน
ทางการยืน่ แบบฟอร์มที่สาขา
อนึ่ ง ในกรณี ดังต่ อไปนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้เป็ นดุ ลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับการให้บริการ และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ทนั ที
23.1 ปรากฏข้อเท็ จจริงที่ธนาคารเชื่ อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูใ้ ช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดาเนิ นการตาม
บริการนี้ หรือการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ มีผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึ้ น หรือกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย
23.2 ผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ิผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ
และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ด้วย
24. ในกรณี ที่ผใู้ ช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการ ผูใ้ ช้บริการจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสาร
สาเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด และดาเนิ นการต่างๆ ตาม
กระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะดาเนิ นการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผูใ้ ช้บริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมี
ผลสมบูรณ์เมื่อผูใ้ ช้บริการได้รบั Email ยืนยันการยกเลิกบริการ
25. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื่นใดอันทาให้ธนาคารไม่สามารถดาเนิ นการให้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
ได้ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ดาเนิ นการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้
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26.
27.

28.

29.

บริ การฉบับนี้ ได้ โดยผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมที่ จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็ มที่ และทุ กวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของ
ธนาคารเพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้บริการในบริการต่างๆ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของ
ธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการดาเนิ นการใดๆ แก่ผใู้ ช้บริการแต่ประการใด
บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผใู้ ช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กบั ธนาคารนั้น ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทาง
ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นหรื อ ไม่ ล งทะเบี ย น หรื อ ส่ ง ผ่ า น E-mail Address หรื อ Short Message Service (SMS) ไปยั ง หมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ ผูใ้ ช้บริการแจ้งไว้กับ ธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผูใ้ ช้บริ การโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงว่าจะมีผูร้ ับไว้
หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่อยูห่ รือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้ อถอนไปโดยไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการ
รื้ อถอนนั้น เป็ นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยูต่ ามที่ระบุไว้น้ันไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้รบั และทราบ
หนังสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน หรือเปลี่ยนอาชีพการ
งาน ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
ผูใ้ ช้บริ การตกลงผูกพันและปฏิบัติ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และตกลงชาระค่ าธรรมเนี ยม ค่ าบริ การ และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบโดยประกาศเป็ นการทัว่ ไปผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของธนาคาร ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ้ นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุก
ประการ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการรับทราบและตกลงว่าเป็ นสิ ทธิ และดุ ลยพิ นิจโดยลาพังของธนาคารที่ จะเปลี่ ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนี ยม
ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย และ/หรือวิธีการคานวณ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็ นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผูใ้ ช้บริการ
ทราบ หรือปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการสาขา หรือเว็บไซต์ของธนาคาร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะ
มีผลใช้บังคับ โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ ด้วย เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้ น ทาให้ผูใ้ ช้บริการได้รับประโยชน์
ธนาคารไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และถือว่าผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมด้วยทุกประการ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตี ความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่ มีเขตอานาจในการ
พิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้ นตามข้อตกลงฉบับนี้
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ตำรำงเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บริกำรธนำคำรทำงอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย
ผูข้ ำยผลิตภัณฑ์ : บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย
(K-Cyber Banking/K-Cyber for SME)
ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดย บริกำรธนำคำรทำงอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking/K-Cyber for SME)
ละเอียดก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื้ อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
21 กุมภาพันธ์ 2562
1. คำอธิบำยผลิตภัณฑ์บริกำรธนำคำรทำงอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) โดยย่อ
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) เป็ นช่องทางในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ ตที่พฒ
ั นาขึ้ นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้สะดวกมากขึ้ นมี
ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับสูงของธนาคารที่ได้มาตรฐานในด้านความปลอดภัยของการใช้บริการสาหรับลูกค้ารองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถทาธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ บริการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี บริการตรวจสอบข้อมูลและชาระค่าบัตรเครดิ ตบริการโอนเงิน ทั้งโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง โอนเงินให้บุคคลอืน่
และโอนเงินต่างธนาคาร บริการชาระค่าสินค้า/บริการ บริการสัง่ ซื้ อสมุดเช็คหรืออายัดเช็คผ่านอินเตอร์เน็ ต เป็ นต้น ทั้งนี้ ธนาคารจะทาการส่งอีเมลแจ้งผลการทารายการของลูกค้าที่ได้ทาผ่าน
บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) อีกด้วย โดยสามารถทารายการต่างๆ ได้ตลอด 24 ชม. (กรณีทารายการชาระบัตรเครดิตกสิกรไทย ระหว่างเวลา 22.00 น. –
24.00 น. ระบบจะรับคาสัง่ ของลูกค้าไว้ และจะทารายการดังกล่าวในเวลาประมาณ 01.50 น. ซึ่งจะถือว่าเป็ นรายการของวันถัดไป / กรณีทารายการชาระค่าสินค้าและบริการระหว่างเวลา 23.30
น. – 24.00 น. ระบบจะรับคาสัง่ ของลูกค้าไว้ และจะทารายการดังกล่าวในเวลาประมาณ 01.50 น. ซึ่งจะถือว่าเป็ นรายการของวันถัดไป)
2. อัตรำค่ำธรรมเนียม / ค่ำบริกำร
รำยละเอียด
ค่ำธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า/ค่าธรรมเนี ยมรายปี
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
2. สอบถามยอดบัญชี/ดูรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
3. โอนเงิน (เฉพาะบัญชีที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว)
โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง
- ในเขตสานั กหักบัญชีเดียวกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- ข้ามเขตสานั กหักบัญชี (นั บรวมรายการโอนเงินให้บุคคลอืน่ และรายการโอนผ่านมือถือ)
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
โอนเงินให้บุคคลอื่นที่มบี ญ
ั ชีธนาคารกสิกรไทยไม่เกิน 10 รายการ/วัน (นับรวมรายการในเขตและข้ามเขตสานั กหัก
บัญชี)
- ในเขตสานั กหักบัญชีเดียวกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- ข้ามเขตสานั กหักบัญชี (นั บรวมรายการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองและรายการโอนผ่านมือถือ)
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
โอนเงินให้บุคคลอื่นที่มบี ญ
ั ชีธนาคารอื่น
แบบออนไลน์ (Online) ผูร้ บั ได้รบั เงินเข้าบัญชีทนั ที
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
แบบเร่งด่วน (BAHTNET) ผูร้ บั ได้รบั เงินโอนหลังจากวันที่โอน 1 วันทาการ
120 บาท ต่อรายการ
แบบธรรมดา ผูร้ บั ได้รบั เงินโอนหลังจากวันที่โอน 2 วันทาการ
- วงเงินโอนไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ
12 บาท ต่อรายการ
โอนเงินไปต่างประเทศ
- ค่าการศึกษา
300 บาท ต่อรายการ
- ส่งเงินออมของชาวต่างประเทศที่ทางานในประเทศไทย
300 บาท ต่อรายการ
- ส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพนี่ อ้ งที่มีถิ่นพานั กถาวรในต่างประเทศ
300 บาท ต่อรายการ
4. ชาระค่าบัตรเครดิตกสิกรไทย
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
5. ชาระค่าสินค้าและบริการ
ค่าธรรมเนี ยมตา่ สุด 10 บาท
ค่าธรรมเนี ยมสูงสุด 20 บาท
6. บริการเรื่องเช็ค
- ตรวจสอบการใช้เช็ค/อายัดเช็ค
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม
- ค่าสมุดเช็ค (รวมอากร)
ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม แต่มีคา่ สมุดเช็คเล่มละ 300 บาท
3. ค่ำบริกำรกำรใช้จ่ำยที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
4. ข้อควรตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริกำรธนำคำรทำงอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking)
ผูใ้ ช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) ไว้ในที่มนั ่ คงปลอดภัย และถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผูใ้ ช้บริการรายนั้ นเท่านั้ น
ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือหลงลืม ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 03 เพื่อแจ้งระงับรหัสชุดเดิมและขอรหัสชุดใหม่
5. ข้อควรปฏิบตั เิ มื่อลูกค้ำมีควำมประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรติดต่อตนเอง
ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยกรอก “แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูล” พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
6. รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริกำรธนำคำรทำงอินเตอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Banking) และช่องทำงกำรติดต่อธนำคำรกสิกรไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 03 หรืออีเมล: info@kasikornbank.com หรือ www.kasikornbank.com
7. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่ำสนใจ
- บริการธนาคารบนมือถือกสิกรไทย (K PLUS)
- ตูเ้ อทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย (K-ATM)
ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ณ วันสมัครใช้บริกำร
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