ชืแบบค
่ อแบบพิ
มพ์บ.ริ............................
ำขอใช้
กำร K-Cyber for SME (สำหรับนิติบุคคล)
ข้ อส่ความ........................
วนที่ 1 : ข้ อมูลผู้สมัครใช้ บริกำร (กรุณำกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนด้ วยตัวบรรจง)

วันที่ ..................... เวลำ ............

บัญชีที่สมัครบริการ
ชื่อนิติบคุ คล (ไทย) ............................................................. ชื่อนิติบคุ คล(อังกฤษ)...................................................................................................
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล

ซึง่ มอบอานาจให้

ชื่อผู้รับมอบอานาจ (ไทย) ...................................................... ชื่อผู้รับมอบอานาจ(อังกฤษ).....................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน

ออกโดย..............................................................

วันหมดอายุ .................................. Email Address*(ใช้ ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ..............................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศั
พท์ มือถือ*
เป็ นผู้สมัคร และ/หรือใช้ บริการ K-Cyber for SME
เท่
านั ้น)..............................................................................................................................
(*ใช้ ในการรับรหัสผ่านเข้ าใช้ งานและรหัสรักษาความปลอดภัย)

ที่อยูต่ ามจดทะเบียนตามหนังสือรับรอง

ที่อยูอ่ ื่น...................................................................................................................

ส่ วนที่ 2 : กำหนดวงเงินสูงสุดในกำรทำรำยกำรต่ อวัน (โปรดระบุเครื่องหมำย  ในช่ องว่ ำง)
300,000 บาท

1,000,000 บาท

2,000,000 บาท

5,000,000 บาท**

10,000,000 บาท**

(**กรณีขอวงเงินเกิน 2,000,000 บาท/วัน ลูกค้ าต้ องเปลี่ยนไปใช้ รหัสรักษาความปลอดภัยแบบ QR-OTP เท่านัน)
้

ส่ วนที่ 3 : กำรขอเพิ่มบัญชี (ต้ องมีช่ ือบัญชีตรงกับบัญชีท่ ใี ช้ สมัครบริกำร)
ชื่อบัญชี......................................................................................................................
1. เลขที่บญ
ั ชี................................................................. ลงลายมือชื่อ ......................................................................................................
2. เลขทีบ่ ญ
ั ชี................................................................. ลงลายมือชื่อ .....................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ให้ ไว้ นี ้เป็ นความจริ งทุกประการ ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) และ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด ตรวจสอบและแลกเปลีย่ นข้ อมูลเกี่ยวกับตัวข้ าพเจ้ าจากบุคคลและสถาบันอื่นๆได้ และข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อความใน ข้ อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้ บริ การ K-Cyber Banking และ K-Cyber for SME และ K-Cyber Trade และ K-Cyber Invest ตลอดจน ข้ อกาหนด ข้ อตกลงระเบียบคาสัง่ ประกาศต่างๆของธนาคารเกี่ยวกับการให้ บริ การ K-Cyber
ดังกล่าวตลอดจนการให้ บริ การประเภทอื่นของธนาคารที่มีแล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีต่อไปในภายหน้ าทั ้งนี ้ธนาคารได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าได้ ทราบหรื อซึง่ ธนาคารจะประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคารหรื อ
เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยโดยให้ ถือว่ามีผลผูกพันกับข้ าพเจ้ า ทั ้งนี ้หากเกิดความเสียหายใดๆขึ ้น ข้ าพเจ้ ายินยอมเป็ นผู้รับผิดชอบทั ง้ สิ ้น

สำหรับผู้ใช้ บริกำร

ลงชื่อ..................................................................................
(
)
ผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตรำ (ถ้ ำมี)

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร
เจ้ ำหน้ ำที่สำขำธนำคำรกสิกรไทย
ผลกำรตรวจสอบลำยมือชื่อ

ถูกต้ อง
ไม่ ถกู ต้ อง
เอกสำรครบถ้ วนและถูกต้ อง
ลงชื่อ....................................................................รหัสพนักงาน.................................รหัสสาขา................
ตาแหน่งงาน......................................................................................เบอร์ โทรศัพท์...................................
รหัสลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจ................................................................วันที่............................................
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เจ้ ำหน้ ำที่ RM
ตรวจสอบตัวตนลูกค้ ำและเอกสำรครบถ้ วน
ลงชื่อ.....................................................................................................
รหัสพนักงาน.....................................เบอร์ โทรศัพท์..................................
วันที่.....................................
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ชืแบบค
่ อแบบพิ
มพ์บ.ริ............................
ำขอใช้
กำร K-Cyber for SME (สำหรับนิติบุคคล)
รำยงำนกำรประชุมที่ระบุให้ ใช้ บริกำร/เพิ่มบัญชี/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบน K-Cyber for SME
ครัง้ ที่............/............
ชื่อบริษัท/องค์กร/สมาคม……………………………………………..….….……………...............…………. วันที่.........................................................
รำยนำมผู้เข้ ำร่ วมประชุม
1. ............................................................................................

4. ...................................................................................................

2. .............................................................................................

5. ...................................................................................................

3. .............................................................................................

6. ...................................................................................................

วาระที่ 1 พิจารณาขอใช้บริการ/เพิ่มบัญชี/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบริการ K-Cyber for SME
องค์กรมีความประสงค์ ใช้ บริการ/เพิ่มบัญชี/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบนบริการ K-Cyber for SME เพื่อดาเนินธุรกรรมทุกประเภท ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของบริการ K-Cyber for SME
โดยขอมอบอานาจให้ (ชื่อ-นามสกุล) ............................................................................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน
เป็ นผู้รับมอบอานาจในการสมัคร และ/หรือใช้
บริการ K-Cyber for SME โดยมีสิทธิในการดาเนินการแทน ได้ ตามสิทธิของผู้ใช้ บริการของ K-Cyber for SME ทุกประการ โดยมีรายละเอียดในการใช้
บริการ ดังนี ้
หมายเลขบัญชีที่ใช้ สมัครบริการ
โทรศัพท์มือถือที่ใช้ ในการทารายการ
E-mail Address (ใช้ ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั ้น)...........................................................................................................................
จานวนบัญชีที่ต้องการเพิ่ม......................บัญชี โดยมีรายละเอียดของบัญชี ดังต่อไปนี ้
1. ชื่อบัญชี............................................................................... เลขที่บญ
ั ชี
2. ชื่อบัญชี............................................................................... เลขที่บญ
ั ชี
3. ชื่อบัญชี............................................................................... เลขที่บญ
ั ชี
ขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลผู้ใช้ งานตาม “แบบฟอร์ มการขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME”

วำระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
....................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

..
รับรองกำรประชุมโดย

ประทับตรำบริษัท

ลงชื่อ...........................................................
(
)
ประธานที่ประชุม
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ลงชื่อ...........................................................
(
)
กรรมการ/ผู้มีอานาจกระทาการแทน
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ชืแบบค
่ อแบบพิ
มพ์บ.ริ............................
ำขอใช้
กำร K-Cyber for SME (สำหรับนิติบุคคล)
เอกสำรใช้ ประกอบกำรสมัครบริกำร K-Cyber for SME

(โปรดระบุเครื่องหมำย  ในช่ องว่ ำง)

บริษัท / ห้ ำงหุ้นส่ วน

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ออกให้ ภายใน 3 เดือน)
รายงานการประชุมทีใ่ ห้ ใช้ บริ การ/เพิ่มบัญชี/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลบน K-Cyber for SME
สาเนาบัตรประชาชน/Passport(สาหรับลูกค้ าต่างชาติ) ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มอบอานาจ
คณะบุคคล / ห้ ำงหุ้นส่ วนสำมัญ

สาเนาการจัดตังคณะบุ
้
คคล หรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญ
สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี อากรนิติบคุ คล
สาเนาบัตรประชาชน/Passport(สาหรับลูกค้ าต่างชาติ) ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มอบอานาจ
โรงเรี ยน

สาเนาการจัดตังโรงเรี
้
ยน
สาเนาบัตรประชาชน/Passport(สาหรับลูกค้ าต่างชาติ) ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มอบอานาจ
สหกรณ์ / สมำคม / องค์ กรศำสนำ

ตราสารการจัดตังสหกรณ์
้
หรื อสมาคม หรื อหนังสือรับรององค์กรศาสนาปี ปั จจุบนั
รายงานการประชุมทีใ่ ห้ ใช้ บริ การ/เพิ่มบัญชี/เปลีย่ นแปลงข้ อมูลบน K-Cyber for SME
สาเนาบัตรประชาชน/Passport(สาหรับลูกค้ าต่างชาติ) ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มอบอานาจ

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร
ดำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของเอกสำรแล้ ว
ลงชื่อ....................................................................... ตาแหน่งงาน..............................................................
รหัสลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจ.................................................. วันที่..........................................................
รหัสพนักงาน.............................................................รหัสสาขา..................................................................
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ชืข้่ ออแบบพิ
มพ์ .............................
กำหนดและเงื
่อนไขกำรเปิ ดและใช้ บริกำร K-Cyber for
SME
ผู้ใช้ บริการตกลงใช้ บริการธนาคารทางอินเทอร์ เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber) หรื อชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “บริการ”) กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึง่
ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร และตามรายละเอียดที่ธนาคารกาหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและเงื่อ นไขการใช้ บริการ ดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารเปิ ดให้ บริการ K-Cyber สาหรับบุคคลธรรมดาที่อายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป และ K-Cyber for SME สาหรับนิติบคุ คลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
2. ผู้สมัครใช้ บริการจะต้ องมี E-mail address และบัญชีประเภทกระแสรายวันหรื อออมทรัพย์ของธนาคารอย่างน้ อย 1 บัญชี
3. ผู้ใช้ บริการสามารถเข้ าดูข้อมูลทางด้ านบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันและข้ อมูลส่วนตัวได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ยกเว้ นแต่การโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง การโอนเงินให้ บคุ คลอื่น ชาระค่าสินค้ า/บริ การ หรื อเพิ่มบัญชี
กสิกรไทย จะต้ องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของรายการต่างๆได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
4. ผู้ใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริ การผ่าน สาขาของธนาคาร เครื่ องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร โดยผู้ใช้ บริ การต้ องกรอกข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การครบถ้ วนและถูกต้ อง ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ ทกุ รายการ ได้ แก่
สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี สอบถามข้ อมูลบัตรเครดิต โอนเงิน เติมเงิน ชาระเงินและอื่นๆ และสาหรับผู้ใช้ บริ การที่สมัครผ่าน ช่องทา งออนไลน์ ด้ วยบัตรเครดิต สามารถใช้ บริ การได้ เฉพาะสอบถามข้ อมูลบัตร
เครดิตเท่านัน้ หากต้ องการทาธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ โอนเงิน เติมเงิน ชาระเงินและอื่ นๆ จะต้ องขอเพิ่มบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน สาหรับบริ การ K-Cyber for SME
ผู้ใช้ บริการสามารถสมัครใช้ บริการผ่านสาขาของธนาคารเท่านัน้
การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้ บริการได้ รับข้ อความยืนยันการสมัครทาง Email Address และ/หรื อข้ อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ 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 เมื่อผู้ใช้ บริการได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริการแล้ ว ผู้ใช้ บริการจะได้ รับรหัสผ่าน (Password) จากธนาคาร ผู้ใช้ บริการจะต้ องทาการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ งานก่อน โดยในการเข้ าสู่ระบบครัง้ แรก ระบบจะทาการบังคับ
ให้ มีการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ งานโดยอัตโนมัติ
5.2 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องเก็บรักษารหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) ไว้ ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้ บริ การรายนันเท่
้ านัน้ การ
เปิ ดเผยรหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) ถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่ผ้ ใู ช้ บริการเปิ ดเผย
หรื อกระทาการใดๆ จนทาให้ รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) สูญหาย ผู้ใช้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่าน (Password) ได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
5.3 ในกรณีที่เกิดการชารุด/สูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับเนื่องจากผู้ใช้ บริ การหรื อบุคคลอื่นใดระบุรหัสผู้ใช้ งาน (User ID) หรื อรหัสผ่าน (Password) ไม่ถกู ต้ องติดต่อกันตามจานวนครัง้ ที่ธนาคารกาหนด/
ผู้ใช้ บริ การลืมรหัสผู้ใช้ งาน (User ID) และ/หรื อรหัสผ่าน (Password) ผู้ใช้ บริ การสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรื อสาขาของธนาคาร โดยจะต้ องดาเนินการ
ตามที่ธนาคารกาหนด
5.4 ผู้ใช้ บริการตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณีที่รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) หรื อรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้ บริการถูกระงับใช้ ถาวรหรื อชัว่ คราว โดยระบบของธนาคารอันเนื่องมาจากผู้ใช้ บริการหรื อบุคคล
อื่นใดระบุรหัสผู้ใช้ งานหรื อรหัสผ่านไม่ถกู ต้ องหรื อเหตุอื่นใดการที่ รหัสผู้ใช้ งานหรื อรหัสผ่านถูกระงับด้ วยระบบดังกล่าว จะส่งผลให้ ธุรกรรมต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ทาไว้ หรื อตกลงให้ ทาไว้ ล่วงหน้ า จะถูกระงับทันที และ
ผู้ใช้ บริการตกลงที่จะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการระงับการทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทังสิ
้ ้น
หากผู้ใช้ บริการประสงค์ที่จะให้ มีการยกเลิกการระงับใช้ บริการโดยระบบของธนาคาร ผู้ใช้ บริการจะต้ องจัดส่งแบบฟอร์ มขอเปลี่ยนแปลงข้ อมู ลฯ พร้ อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องมายัง
สาขาของธนาคาร หรื อผ่านทางโทรสาร/ไปรษณีย์ไปยังฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องตามที่ธนาคารแจ้ งไว้ โดยผู้ใช้ บริการจะสามารถใช้ บริการได้ ต่อเมื่อ ผู้ใช้ บ ริการได้ แสดงหลักฐานจนเป็ นที่พอใจของธนาคารแล้ ว
ในกรณีที่ธนาคารได้ ดาเนินการยกเลิกการระงับใช้ บริ การตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ใช้ บริการตกลงและรับทราบว่า ธุรกรรมใดๆ ของผู้ใช้ บริการที่ยงั ไม่ถึงกาหนดทารายการ จะกลับมามีผลบังคับใช้ เสมือนว่า ไม่มี
การระงับใช้ บริการทันที
6. การกระทาใดๆ ทังที
้ ่เป็ นการกระทาของผู้ใช้ บริ การเอง หรื อเป็ นการกระทาที่เกิดขึ ้นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้ กระทาไปโดยการใช้ รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) และ/หรื อรหัสผ่าน (Password) และ/หรื อ
รหัส One Time Password (OTP) แล้ ว ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์นบั ตังแต่
้ เวลาที่มีการยืนยันทาธุรกรรม และให้ มีผลผูกพันผู้ใช้ บริ การเสมือนหนึ่งได้ กระทาโดยผู้ใช้ บริ การเอง รวมทังให้
้ ถือว่าเป็ นการที่
ผู้ใช้ บริ การได้ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมผ่านบริ การในครัง้ นันๆ
้ โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับ
เอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่าผู้ใช้ บริ การได้ ทาธุรกรรมนัน้ และใช้ ในการดาเนินการทางกฎหมายได้ ทกุ ประการ ทังนี
้ ้ ผู้ใ ช้ บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริการผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่อ งจากผู้ใช้ บริ การสามารถทาธุรกรรมด้ วยตนเองได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีเอกสาร หรื อหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรื อมอบให้ แก่ธนาคารอี กแต่ประการใด เว้ นแต่รายการที่ธนาคาร
กาหนดให้ ต้องทาเอกสาร หรื อหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ ถกู ต้ องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่ องนั น้ ๆ อาทิเช่น การขอให้ ธนาคารออกเช็คตามคาสั่ง ฯลฯ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องทาเอกสารหรื อหลักฐาน (ถ้ ามี)
ตามที่ธนาคารกาหนดด้ วย ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการต้ องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทารายการทุกครัง้ โดยผู้ใช้ บริการยินยอมรับผิดชอบต่อการทาธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
7. ผู้ใช้ บริการที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถเข้ าใช้ งานฟั งก์ชั่น K-Expert MyPort ซึง่ สามารถแสดงภาพรวมของสินทรัพย์ของผู้ใช้ บริการที่อาจมีหลากหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝาก กองทุน หลักทรัพย์ หรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่
รวมไว้ ในฟั งก์ชั่นนี ้ โดยผู้ใช้ บริ การสามารถเพิ่มเติมสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากสินทรัพย์ที่มีอยู่กับกลุ่ม ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยได้ ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถวางแผนทางการเงินโดยขอคาปรึ กษาจากผู้ใ ห้
คาปรึ กษาทางการเงินของธนาคารได้ ซึ่งฟั งก์ชนั่ นี ้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของบริ การ โดยเมื่อผู้ใช้ บริ การได้ รับยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขฉบั บนี ้แล้ ว ผู้ใช้ บริ การจะสามารถใช้ งานฟั งก์ชั่น K-Expert MyPort ได้ โดยอัตโนมัติ
ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขแสดงข้ อมูลทรัพย์สินใน K-Expert MyPort ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
8. ผู้ใช้ บริการตกลงและยอมรับว่าการที่ธนาคารแสดงข้ อมูลทรัพย์สินของผู้ใช้ บริการ และการวางแผนทางการเงิน ใน K-Expert MyPort เป็ นเพียงการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการเพื่อประกอบการตัดสินใจเบื ้องต้ น
สาหรับการออมหรื อการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ยง รับรอง หรื อประกันผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนของผู้ใช้ บริ การ แต่อย่างใด ดังนัน้ ในกรณีที่มีความเสียหายแก่ผ้ ใู ช้ บริ การอันมิได้ เกิด
จากการจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคารแล้ ว ผู้ใช้ บริการจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อค่าทดแทนใดๆ จากธนาคารทังสิ
้ ้น
9. ผู้ใช้ บริ การสามารถโอนเงินไปบัญชีบคุ คลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร หรื อชาระค่าสินค้ า/บริ การเป็ นจานวนยอดรวมกันได้ ไม่เกิน 100,000.-บาท/วัน ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การสามารถดาเนินการแจ้ งขอเพิ่มวงเงินโอนและชาระค่า
สินค้ า/บริ การได้ โดยแจ้ งผ่าน K-Contact Center (โทร 02-8888888) ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท/วัน หรื อแจ้ งผ่านสาขาของธนาคาร หรื อตามจานวนเงินที่ธนาคารจะประกาศ
เปลี่ยนแปลงหรื อตามจานวนที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร โดยไม่กาหนดจานวนครัง้ และธนาคารจะทาการตัดบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุพร้ อมค่าธรรมเนียมจากบั ญชีของผู้ใช้ บริ การและเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอน
ทันทีหลังจากที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ ทารายการ ยกเว้ นแต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้ องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้
สาหรับผู้ใช้ บริการ K-Cyber for SME สามารถใช้ บริการโอนเงิน หรื อชาระค่าสินค้ า/บริการได้ ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ ในใบแบบคาขอใช้ บริ การ K-Cyber for SME และผู้ใช้ บริการสามารถแจ้ งดาเนินการขอ
ปรับเพิ่มวงเงิน โดยการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องผ่านสาขาของธนาคาร
10. การใช้ บริการโอนเงินและชาระค่าสินค้ า/บริ การธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุพร้ อมค่า ธรรมเนียม จากบัญชีของผู้ใช้ บริ การ และเงินจะถูกโอนเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอน/ผู้รับชาระเงินทันที หลังจากที่
ผู้ใช้ บริการได้ ทารายการ ยกเว้ นแต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้ องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้
11. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการขอใช้ บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (International Fund Transfer) ผู้ใช้ บริการสามารถใช้ บริการโอนเงินเป็ นจานวนเริ่มต้ นหรื อจานวนเงินสูงสุดตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะทาการ
ตัดบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุพร้ อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้ใช้ บริ การ และเงินนันจะถู
้ กโอนโดยการแปลงเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (BANK SELLING RATE: BANK
NOTES) สกุลเงินต่างประเทศนันๆ
้ ที่ธนาคารขายในวันและเวลาที่ทารายการ และผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินใ นอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 5 (ห้ า) ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวเป็ นอัตราที่ใช้ แลกเปลี่ยน และธนาคารจะโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ รู ับโอนหลังจากที่ผ้ ใู ช้ บริการทารายการเรี ยบร้ อยแล้ ว
12. ผู้ใช้ บริ การสามารถดูข้อมูลการทารายการโอนเงิน ผ่า นบริ การย้ อนหลังได้ ทังนี
้ ้ นอกเหนือจากรายการบันทึกในสมุดบัญชีเงินฝากแล้ ว ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับหลักฐานการทารายการโอนเงินผ่าน E-mail Address ที่
ผู้ใช้ บริการลงทะเบียนไว้ กบั บริการ “หลักฐานการทารายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐานอันได้ แก่ ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการโอนเงิน ใบแจ้ งรายการ (statement) และหลักฐานอื่นใดที่ทาด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสื่อ
บันทึกข้ อมูล หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล หรื อหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กาหนดขึ ้นในอนาคต
13. ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การ เพื่อให้ ธนาคารดาเนินการตามคาสัง่ ของผู้ใช้ บริการภายใต้ บริ การต่างๆ ตามวิธีการแห่งข้ อตกลงฉบับนี ้ โดยจะไม่ยกเลิกเพิกถอนจนกว่าจะมี
การยกเลิกการใช้ บริการนี ้
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14. การให้ บริการและดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนช่องทางการให้ บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทาขึ ้นเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริการ ความรับผิดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง ผู้ใช้ บริการและธนาคารแต่ละฝ่ ายต้ อง
รับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายในความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการที่ฝ่ายตนกระทาโดยผิดพลาดหรื อประมาทเลินเล่อ หรื อปฏิบัติผิดข้ อตกลง หรื อการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย แต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายหนึ่งในความ
เสียหายที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั หรื อด้ วยเหตุอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนืออานาจควบคุมสัง่ การของฝ่ ายตน
ทังนี
้ ้ ธนาคารมีความรับผิดหาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ า หรื อไม่ระงับเครื่ องมือโอนเงินตามที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ใช้ บริการ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในข้ อกาหนด
และเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การนี ้ขึน้ หรื อ (2) ธนาคารยังมิได้ ส่งมอบเครื่ องมือการโอนเงินให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ และเกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การนี ้โดยมิชอบขึน้ หรื อ (3) เกิดรายการ
โอนเงินผ่านบริการนี ้โดยมิชอบอันมิใช่ความผิดของผู้ใช้ บริการ หรื อ (4) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ โอนเงินของผู้ใช้ บริการ จนเป็ นเหตุให้ ผ้ รู ับโอนเงิน/ผู้รับชาระเงินค่าสินค้ า/บริการไม่ได้ รับเงินจากการโอนเงินโดยเสร็ จสิ น้
สมบูรณ์ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ เว้ นแต่การไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ นันเกิ
้ ดจากการที่ผ้ ใู ช้ บ ริ การมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรื อไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่ อกับธนาคาร
และ/หรื อการโอนเงินมีผลทาให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร และ/หรื ออยูร่ ะหว่างการดาเนินทางกฎหมาย และ/หรื อธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินก่อนหรื อ
ในขณะทาการโอนเงินอยูแ่ ล้ ว และ/หรื อผู้ใช้ บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
“ เครื่ องมือโอนเงิน” หมายถึง รหัสผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรื อบัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม หรื อ
เครื่ องมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ ผ้ ใู ช้ บริการเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการโอนเงินเข้ าหรื อออกจากบัญชี
15. ผู้ใช้ บริ การยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การนี ้ อันมีสาเหตุเครื่ องมือโอนเงินสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ผู้ใช้ บริการยอมรับผิดตามจานวนเงินโอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนินการอายัด หรื อระงับการใช้
เครื่ องมือโอนเงิน หรื อ การโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ าแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ กาหนด
16. หากความเสียหายเกิดขึ ้นจากเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์การใช้ บริการของผู้ใช้ บริการ หรื อเกิดจากระบบเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้ บริการ หรื อผู้รับชาระเงิน/ผู้รับโอนเงิน
17. ในกรณีที่ธนาคารมีความจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน หรื อธุรกรรม หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนให้ แก่หน่วยงานใดๆ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมาย
คาสัง่ หรื อกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอานาจ หรื อควบคุมกากับดูแลธนาคาร หรื อเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ/ให้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
เปิ ดเผย หรื อรายงานข้ อมูล และ/หรื อจัดทารายงานเกี่ยวกับข้ อมูลหรื อธุรกรรมดังกล่าวของผู้ใช้ บริ การ มอบให้ แก่หน่วยงานนันได้
้ ทกุ ประ การ และให้ ความยินยอมนี ้มีผลอยู่ตลอดไป แม้ จะได้ มีการยกเลิกการสมัครใช้
บริการ ยกเลิกการใช้ บริการนี ้ หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากแล้ วก็ตาม
18. ผู้ใช้ บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรื อ ที่ได้ มีการจัดส่งมาให้ ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูป แบบใดและไม่ว่าจะส่งด้ วยตัวผู้ใช้ บริการเองหรื อบุคคลที่ผ้ ใู ช้ บริการมอบหมาย มีความ
ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริง และเป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลของผู้ใช้ บริการ โดยผู้ใช้ บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้ บริการและการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกั บการใช้ บริ การนี ้ โดยธนาคารไม่มี
หน้ าที่จะต้ องตรวจสอบความถูกต้ อง แท้ จริง หรื อความสมบูรณ์ของเอกสารข้ อมูล และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว
19. หากผู้ใช้ บริการมีความประสงค์จะขอแก้ ไขข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ผู้ใช้ บริการจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร หรื อตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
20. ในกรณีที่เกิดผู้ใช้ บริการพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรื อในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดาเนินการภายใต้ บริ การนี ้เป็ นการชั่วคราว ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อในกรณีการยกเลิกการระงับการดาเนินการ
ดังกล่าว ผู้ใช้ บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ ที่ K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-8888888 เมื่อผู้ใช้ บริการดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้ วนสมบูร ณ์แล้ ว ธนาคารตกลงดาเนินการ
ระงับการดาเนินการให้ แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้ แจ้ งแก่ผ้ ใู ช้ บริการนัน้ โดยผู้ใช้ บริการยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้ เกิดขึ ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับ
การดาเนินการตามที่ได้ รับแจ้ งดังกล่าว ทังนี
้ ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคาร้ องขอใดๆที่ขดั ต่อข้ อกาหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการพบข้ อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรื อในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดาเนินการภายใต้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริการจะต้ องให้ ข้อมูลเรื่ อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จานวนเงิน และลักษณะธุรกรรม
หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้ องขอและธนาคารจะทาการสอบสวน และแก้ ไขข้ อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อ ธนาคาร เป็ นหลัก) ให้ เสร็ จสิน้
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งข้ อมูลที่ครบถ้ วนและเป็ นไปตามรายละเอียดดังกล่าว และจะแจ้ งผลการสอบสวนให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ทราบผลการสอบสวน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มี
ข้ อผิดพลาดที่ธนาคารจะต้ องชดใช้ เงินแก่ผ้ ใู ช้ บริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้ าบัญชีผ้ ใู ช้ บริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ธนาคารตรวจพบข้ อผิดพลาด
21. ผู้ใช้ บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการนี ้ให้ แก่ธนาคาร ตามกาหนดเวลาและอัตราที่ธนาคารกาหนดซึง่ ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าภาษี ค่ าอากรแสตมป์ และ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการใช้ บริการ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ใช้ บริการที่มีอยูก่ บั ธนาคารเพื่อชาระหนี ้และ/หรื อความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริการที่มีต่อธนาคาร
22. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้ บริ การเพื่อชาระค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมผ่านบริ การ รวมถึงค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการทาธุรกรรมนันๆ
้ ได้
ผู้ใช้ บริการจะไม่สามารถทาธุรกรรมในครัง้ นันๆ
้ ผ่านบริการได้
23. ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การต่างๆ ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ด้ วย นอกจากนี ้
ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการให้ บริ การ ตลอดจนยกเลิกบริการดังกล่าวนี ้ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเฉพาะแต่ผ้ ใู ช้ บริการรายใดรายหนึง่ เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ หากผู้ใช้ บริการที่ไม่เข้ า
ใช้ งานระบบครัง้ แรกเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ขนตอนการสมั
ั้
ครใช้ บริการเสร็จสิน้ ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกการสมัครใช้ บริ การนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และเมื่อผู้ใช้ บริการได้ เข้ า
ใช้ งานระบบครัง้ แรกแล้ ว หากผู้ใช้ บริ การไม่เข้ าใช้ งานระบบเป็ นระยะเวลานานเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารระงับการให้ บริ การได้ ทนั ที โดยหากผู้ใช้ บริ การมีความประสงค์จะใช้ บริ การต่อ
ผู้ใช้ บริการสามารถยกเลิกการระงับได้ ผ่านทางการยื่นแบบฟอร์ มที่สาขา
อนึง่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมให้ เป็ นดุลยพินจิ ของธนาคารในการพิจารณาระงับการให้ บริการ และ/หรื อเปลี่ยนแปลงการให้ บริการ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริการ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้
ตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ ทนั ที
23.1 ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริการแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการตามบริ การนี ้ หรื อการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริการ มีผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุ ณเกิดขึน้
หรื อกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอื่น หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย
23.2 ผู้ใช้ บริการปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการไม่ว่าข้ อหนึง่ ข้ อใด ซึง่ รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้ จ่ ายต่างๆ ด้ วย
24. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริการจะต้ องจัดส่งแบบฟอร์ มขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลฯ พร้ อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องมายังสาขาของธนาคาร หรื อช่องทางอื่นๆ
ที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะดาเนินการยกเลิกการใช้ บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริ การโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้ บริการได้ รับ Email
ยืนยันการยกเลิกบริการ
25. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอื่นใดอันทาให้ ธนาคารไม่สามารถดาเนินการให้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ได้ ผู้ ใช้ บริการตกลงให้ ธนาคารพิจารณาให้ บริ การ หรื อ ดาเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อ
ให้ บริการตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ได้ โดยผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมที่จะให้ ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุงวิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ บริ การในบริ การ
ต่างๆ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี ้
26. การล่าช้ า หรื องดเว้ นใดๆ ในการใช้ สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรื อตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรื อให้ ความยินยอมในการดาเนินการ
ใดๆ แก่ผ้ ใู ช้ บริการแต่ประการใด
27. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การตามที่อยู่ที่แจ้ งไว้ กับธนาคารนัน้ ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรื อส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียน หรื อส่งผ่าน E-mail Address หรื อ Short
Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผ้ ใู ช้ บริ การแจ้ งไว้ กับธนาคาร ให้ ถือว่าได้ ส่งให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องคานึ งถึงว่าจะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ และแม้ ว่าส่งให้ ไม่ได้ เพราะย้ ายที่อยู่หรื อที่
อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรื อถูกรื อ้ ถอนไปโดยไม่ได้ แจ้ งการย้ าย การเปลี่ยนแปลง หรื อการรื อ้ ถอนนัน้ เป็ นหนังสือให้ ธนาคารทราบก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ นนไม่
ั ้ พบก็ดี ให้ ถือว่าผู้ ใช้ บริ การได้ รับและทราบ
หนังสือ จดหมาย หรื อคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้ วโดยชอบ ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน หรื อเปลี่ ยนอาชีพการงาน ผู้ใช้ บริการจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
28. ผู้ใช้ บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้ และตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
โดยประกาศเป็ นการทัว่ ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทังที
้ ่มีอยูแ่ ล้ วในขณะนี ้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการรับทราบและตกลงว่าเป็ น
สิทธิและดุลยพินจิ โดยลาพังของธนาคารที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้ จ่าย และ/หรื อวิธีการคานวณ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ หรื อปิ ด
ประกาศไว้ ณ ที่ทาการสาขา หรื อเว็บไซต์ของธนาคาร ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้ บงั คับ โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ด้ วย เว้ นแต่การเปลี่ยนแปลงนัน้ ทาให้
ผู้ใช้ บริการได้ รับประโยชน์ ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องบอกกล่าวให้ ทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใด และถือว่าผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมด้ วยทุกประการ
29. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงฉบับนี ้
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