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ขอ้กาํหนดและเงือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) 

 ขอ้กาํหนดและเงือนไขการเปิดและใชบ้ัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ฉบบันี (“ขอ้กาํหนดและ
เงือนไข”) ใชบ้งัคบัระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ธนาคาร”) กบัผูที้ขอเปิดและใชบ้ัญชี

เงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูฝ้าก” และจะเรียกบญัชีเงินฝากนีวา่ “บญัชีเงินฝาก
อิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)”) โดยผูฝ้ากตกลงยนิยอมผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขดงันี  

คุณสมบตัิของผูเ้ปิดบญัชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) 
 บุคคลธรรมดา สญัชาติไทยมีอายุ 15 ปีบริบรูณขึ์นไป  

ลกัษณะของบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount)   
 มีทังบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ อิ เ ล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ประเภทประจํา

อิเล็กทรอนิกส ์(K-eFixed Account) ประเภททวีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส ์(K-eTaweesup Account) และ/

หรือบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกสป์ระเภทอืน ทงันี เป็นไปตามทีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการในแต่ละขณะ  

 เป็นบญัชีเงินฝากประเภทไมม่ีสมุดคู่ฝาก (Non Passbook) ชือบญัชีเงินฝากจะตอ้งเป็นชือเดียวกบัผูฝ้าก 

โดยไม่อนุญาตใหใ้ชช้ืออืนหรือนามแฝงหรือใหผู้อื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน์ และไม่สามารถเปิดบญัชีชือร่วม

ได ้ 

 ผูฝ้ากไม่มีสิทธิทีจะโอนสิทธิตามบัญชีเงินฝากใหผู้อื้น เปลียนมือ แกไ้ข หรือนําไปเป็นหลักประกนัแก่

บุคคลอืน ไมว่า่ทงัหมดหรือแตบ่างส่วน เวน้แตจ่ะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสือจากธนาคารกอ่น 

 ผูร้บัผลประโยชน์ทีแทจ้ริงตอ้งเป็นผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) เองเท่านัน 

ขนัตอนการเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบรกิาร K PLUS  

 ขนัตอนสาํหรบัผูฝ้ากทีตอ้งการเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  พรอ้มสมัครใช้
บรกิาร K PLUS เพอืผูกกบับญัชเีงินฝากอเิล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ดงักล่าว ดงันี 

(1) ผูฝ้ากดาวน์โหลดแอปพลิเคชนับริการ K PLUS เลือก “ไมม่ีบญัชีเงินฝากกสิกรไทย” โดยกรอกขอ้มูล

และปฏิบติัตามขนัตอนทีปรากฎบนหน้าจอจนถึงขนัตอนการพิสูจน์และยนืยนัตวัตน ไดทุ้กวนัตลอด 

 ชวัโมง  

(2) ผูฝ้ากตอ้งไปพิสูจน์และยืนยนัตวัตนทีสาขาของธนาคาร หรือจุดบริการทีธนาคารกาํหนด หรือ

พิสูจน์และยืนยนัตวัตนผ่านระบบและแพลตฟอรม์ของ NDID ผ่านบริการ K PLUS  

(3) เมือผูฝ้ากไดพ้ิสูจน์และยนืยนัตวัตนเรียบรอ้ยแลว้ ผูฝ้ากจะตอ้งเขา้แอปพลิเคชนับริการ K PLUS เพือ

ปฏิบติัตามขนัตอนทีเหลือจนครบถว้นสมบูรณ ์โดยหากผูฝ้ากดาํเนินการตามขอ้ ( ) นีระหวา่งเวลา

.  น. – 20.00 น. การเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และการสมัครใช้

บริการ K PLUSจะมีผลสาํเร็จทนัที หากผูฝ้ากดาํเนินการตามขอ้ ( ) นีภายหลงัเวลา .  น. การ

เปิดบญัชีจะมีผลสาํเร็จในวนัถดัไปเวลา .  น. 

(4) ผูฝ้ากจะตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการทังหมดใหเ้สร็จสิน ภายใน 15 วนั (กรณีพิสูจน์และยืนยนั

ตวัตนทีสาขาของธนาคารหรือจุดบริการทีธนาคารกาํหนด) หรือภายใน 24 ชวัโมง (กรณีพิสูจน์

และยืนยันตัวตนผ่านระบบและแพลตฟอร์มของ NDID ผ่านบริการ K PLUS) นับตังแต่วันที 

ผูฝ้ากใหข้อ้มูลไวก้บัธนาคารตามขอ้ (1) เสร็จสิน หากผูฝ้ากไม่ดาํเนินการตามกระบวนการทงัหมด
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ให้เสร็จสินภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าการเปิดบัญชีเ งินฝากอิเ ล็กทรอนิกส์  

(K-eAccount) และการสมคัรใชบ้ริการ K PLUS ไมส่าํเร็จ และธนาคารจะนําขอ้มูลและรายละเอียด

ทีผูฝ้ากใหไ้วแ้กธ่นาคารออกจากระบบของธนาคาร     

 ขนัตอนสาํหรบัผูฝ้ากรายเดมิทีเคยสมคัรใชบ้ริการ K PLUS แลว้ ดงันี 
(1)  ผูฝ้ากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS ได้ทุกวัน  

ระหว่างเวลา .  น. – 20.00 น. โดยการ Login เขา้สู่บริการ K PLUS ตามปกติ ไปทีเมนู 

“บริการอืน” เลือกเมนูย่อย “เปิดบัญชีเงินฝาก” และกด “เปิดบัญชีใหม่” กรอกขอ้มูลและปฏิบัติ

ตามขนัตอนทีปรากฎบนหนา้จอ  

(2)  ผูฝ้ากปฏิบัติตามขันตอนทีปรากฏบนหน้าจอ จนถึงขนัตอนสุดทา้ยคือการกดปุ่มยืนยนัขอ้มูลการ

เปิดบญัชี 

 การเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS จะสมบูรณ์ก็ต่อเมือธนาคาร

แจง้ผลการเปิดบัญชีผ่านฟังก์ชัน Feed ของบริการ K PLUS และ E-mail Address (ถา้มี) หรือตาม

ช่องทางอืนทีธนาคารกําหนดต่อไปในอนาคต โดยจะแจง้ภายใน 24 ชัวโมง นับตังแต่วันทีผูฝ้าก

ดําเนินการตามขันตอนการเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS 

ครบถว้นสมบูรณ ์  

ช่องทาง/บรกิารในการทาํธุรกรรม  
 ผูฝ้ากสามารถทําธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวกบับัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ตามทีธนาคาร

กาํหนดไดผ่้านช่องทาง/บริการต่างๆ ดงัต่อไปนี   

- บริการ K PLUS และเครือง ATM/CDM : ผูฝ้ากสามารถทําธุรกรรมทุกประเภท ตามทีธนาคารเปิด

ใหบ้ริการเช่น ฝาก ถอน โอนเงิน ชาํระค่าสินคา้/บริการ ชาํระค่าสาธารณูปโภค  และชาํระค่าใชจ้่าย

ตา่งๆ  

- สาํนักงานสาขาของธนาคาร : ผูฝ้ากสามารถฝาก ถอน และบริการอืนๆ ทีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการ

ตอ่ไปในอนาคต 
- K-Contact Center โทร. 02-8888888 : ผูฝ้ากสามารถขอรายการเดินบญัชี อายดัหรือยกเลิกอายดั

บญัชี รวมถึงสามารถใชบ้ริการอืนๆ ทีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการต่อไปในอนาคต 
- จดุบรกิารตวัแทนของธนาคาร ผูฝ้ากสามารถฝากเงิน และถอนเงิน 

 หาก (1) ผูฝ้ากเปลียนหมายเลขโทรศัพทเ์คลือนที หรือ (2) ผูฝ้ากยกเลิกการใชบ้ริการ K PLUS ผูฝ้าก

จะยงัสามารถใชบ้ริการผ่านเครือง ATM/CDM สาํนักงานสาขาของธนาคาร K-Contact Center และจุด

บริการตวัแทนของธนาคาร ไดต้ามประเภทธุรกรรมทีธนาคารกาํหนดใหส้ามารถใชบ้ริการผ่านช่องทาง/

บริการนันๆ ทงันี หากผูฝ้ากไดข้อใชบ้ริการ K PLUS ใหม่ ผูฝ้ากสามารถผูกบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์  

(K-eAccount) ของตน กบับริการ K PLUS ไดใ้หม ่โดยผูฝ้ากจะตอ้งปฏิบติัตามขนัตอนทีธนาคารกาํหนด 

การปิดบญัชีเงินฝากอเิล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  
 ผูฝ้ากสามารถปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS ระหวา่งเวลา .  น. 

– 22.00 น.  

 กรณีผูฝ้ากทีใชบ้ริการ K PLUS ตาํกว่า version 5.3 ผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินฝากคงเหลือทงัหมดทีมีอยู่ใน

บญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ณ วนัทาํรายการปิดบญัชี (หากมี) ออกไปยงับญัชีเงินฝาก
ของธนาคารกสิกรไทยบญัชีอืน (ของบุคคลใดก็ได)้ กอ่นจึงจะสามารถปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์ 
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(K-eAccount)  ได ้โดยธนาคารจะดาํเนินการจา่ยดอกเบียคงคา้ง (หากมี) ไปยงับญัชเีงินฝากทผีูฝ้าก
ทาํรายการโอนเงนิฝากคงเหลือไปขา้งตน้ และปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ให ้

ภายในวนัทาํการถดัไป  

 กรณีผูฝ้ากทีใชบ้ริการ K PLUS ตงัแต่ version 5.3  ผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินฝากคงเหลือทงัหมดทีมีอยู่ใน

บญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ณ วนัทาํรายการปิดบญัชี (หากมี) ออกไปยงับญัชีเงินฝาก
อนืธนาคารใดก็ได ้โดยธนาคารจะดาํเนินการโอนเงินตน้ พรอ้มจา่ยดอกเบียเงินฝากทีคา้งจา่ย (หากมี) 

ไปยงับญัชีเงินฝากทีผูฝ้ากระบุ และปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ใหภ้ายในวนัทีผูฝ้าก

แสดงความประสงคข์อปิดบญัชี    

 ธนาคารจะแจง้ผลการปิดบัญชีผ่าน SMS และ E-mail address (ถา้มี) ทีผูฝ้ากแจง้ไวก้บัธนาคาร และ

ฟังกช์นั Feed ของบริการ K PLUS หรือตามช่องทางอืนทีธนาคารกาํหนดต่อไปในอนาคต  

 

กรณีปิดบญัชีเงินฝากอเิล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านชอ่งทาง/บริการอืนๆ (ถา้มี) 

 ผูฝ้ากจะตอ้งปฏิบัติตามขนัตอนและหลกัเกณฑส์าํหรบัการปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) 

ในแตล่ะชอ่งทาง/บริการตามทีธนาคารกาํหนด 

 

อตัราดอกเบยีเงินฝากและอตัราค่าธรรมเนียม 
 เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบียเงินฝากและอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร ทีธนาคารประกาศ

กาํหนดในแตล่ะขณะ และอาจเปลียนแปลงไดต้ามทีธนาคารจะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 

รายการเดินบญัชี      
 ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียมในการขอรายการเดินบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั (หากมี) ตามอตัราทีธนาคาร

กาํหนด 

 กรณีเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  

-   ผูฝ้ากสามารถขอรบัรายการเดินบัญชีเงินฝากยอ้นหลงัผ่านบริการ K PLUS (สูงสุด 12 เดือน) หรือ

ผ่าน K-Contact Center โทร. 02-8888888  

-   กรณีผูฝ้ากทีใชบ้ริการ K PLUS ตาํกว่า version 5.3 ผูฝ้ากจะตอ้งสมคัรบริการรบัรายการเดินบญัชีเงิน

ฝากทางอีเมลกสิกรไทย (K-eMail Statement) หรือชืออืนทีธนาคารพิจารณาเปลียนแปลงตามที

ธนาคารเห็นสมควร (ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บริการ K-eMail Statement”) พรอ้มกบัการเปิดบัญชี

เงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) เพอืรบัรายการเดินบญัชีผ่าน E-mail Address โดยผูฝ้ากตกลง

ยินยอมปฏิบัติตามเงือนไขการใชบ้ริการ K-eMail Statement ทีระบุในขอ้กาํหนดและเงือนไขการเปิด

และใชบ้ญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account)  

- กรณีผูฝ้ากทีใชบ้ริการ K PLUS ตงัแต่ version 5.3 ผูฝ้ากสามารถสมัครบริการ K-eMail Statement 

ไดที้สาํนักงานสาขาของธนาคาร หรือ K-Contact Center โทร.02-8888888 หรือช่องทาง/บริการ

อนืทีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการต่อไปในอนาคต  

เงือนไขอืนๆ  

1. หากผูฝ้ากยินยอมใหผู้อื้นใชบ้ญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  ของผูฝ้ากเพือรบัโอนหรือ

ถอนเงินในทางทุจริตจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคารและ/หรือบุคคลอืน ผูฝ้ากตอ้งเป็น

ผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขนึทงัสิน 
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2. ในกรณีเกิดขอ้พิพาทเกียวกบับญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  ผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคาร

พิจารณาและดาํเนินการต่างๆ ตามขนัตอนและหลกัเกณฑข์องธนาคาร 

3. การฝาก ถอน โอนเงิน ชาํระคา่สินคา้/บริการ  ชาํระคา่สาธารณูปโภค  และชาํระคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีธนาคารกําหนด โดยผูฝ้ากสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทาง

ตา่งๆ ของธนาคาร อาทิ ผา่นสาขาของธนาคาร ผา่นเครือง ATM/CDM ผา่นชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส ์

ผ่านจุดบริการตัวแทนของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอืนใดทีธนาคารจะจัดใหม้ีขึนต่อไป ตาม

ประเภทธุรกรรมทีธนาคารกาํหนดใหส้ามารถใชบ้ริการผ่านช่องทางนันๆ ได ้ซึงในกรณีเหลา่นีใหถื้อ

ว่ารายการทีไดท้าํตามเงือนไขของแต่ละบริการและแต่ละช่องทางเป็นรายการทีถูกตอ้งและผูกพันผู ้

ฝากโดยไม่ตอ้งทําเอกสารหรือหลักฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก เวน้แต่ธนาคารจะ

กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน ทงันี เมือผูฝ้ากทาํธุรกรรมดงักล่าวครบถว้นสมบูรณ์ตามเงือนไขทีธนาคาร

กาํหนดแลว้ ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่ายอดเงินฝากตามบัญชีในระบบของธนาคารเป็นยอดเงินฝากที

ถูกตอ้ง 

4. ผูฝ้ากจะตอ้งมาถอนเงินฝากคืนทงัจาํนวน ภายใน 10 ปี นับแตว่นัทีปรากฏรายการสุดทา้ยในระบบ

ของธนาคาร หรือวนัทีในรายการเงินฝากประจาํทีปรากฏในรายการสุดทา้ยในระบบของธนาคาร

ครบกาํหนด ทงันี หากผูฝ้ากละเลยไม่ดาํเนินการถอนเงินฝากคืนทงัจาํนวนภายในระยะเวลาตามที

กล่าว หากเกดิความเสียหาย ผูฝ้ากตกลงยินยอมรบัผิดชอบเองทังสิน  

5. ถา้ผูฝ้ากเป็นพนักงาน  ลูกจา้ง หุน้ส่วน กรรมการ หรือมีตาํแหน่งหน้าทีในนิติบุคคลใด นําเช็คทีสงั

จา่ยใหแ้กนิ่ติบุคคลนันมาฝากเขา้บญัชีทีไม่ใช่บญัชีของนิติบุคคลตามหน้าเช็ค  ธนาคารอาจปฏิเสธ
ไมย่อมรบัฝากได ้แมว้า่เช็คนันจะมีการสลกัหลงัโดยชอบของนิติบุคคลนันๆ แลว้กต็าม 

6. หากในอนาคตธนาคารยินยอมใหม้ีการมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอาํนาจใหเ้บิกถอนเงินจากบัญชี

เงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ได ้และผูฝ้ากมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอาํนาจใหบุ้คคลอืน

มาเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) แทนผูฝ้าก ผูฝ้ากตกลงว่า หาก

ปรากฏว่าผูฝ้ากถึงแก่กรรมลง และทายาทของผูฝ้ากมิไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนังสือ และ

ธนาคารไดจ่้ายเงินแก่บุคคลทีผูฝ้ากมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอํานาจไปแลว้ก่อนทีธนาคารจะ

ไดร้ับแจง้เป็นหนังสือดงักล่าว ใหถื้อว่าธนาคารไดจ้่ายเงินไปโดยถูกตอ้งแลว้ โดยธนาคารไม่ตอ้ง

รบัผิดชอบตอ่ผูฝ้าก หรือทายาทของผูฝ้ากแต่อยา่งใดทงัสิน 

7. ในกรณีทีผูฝ้ากนําเช็คมาฝากเขา้บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  ธนาคารจะจัดการ

เรียกเก็บเงินตามเช็คใหต้ามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีทีธนาคารพาณิชยส์่วน

ใหญใ่นประเทศไทยปฏิบติักนัอยู่ แต่ทงันี ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คทีนําฝากนัน ไมว่่าธนาคารจะ

ไดร้ับรองการนําเข้าบัญชีผู ้รับเงิน (Payee’s Account Credit) รับรองสลักหลัง (Endorsement 

Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรบัประกนัการใชเ้งิน (Discharged Guaranteed) 

หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏในภายหลงัว่าผูฝ้ากไมมี่สิทธิในเช็คนัน หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง  เป็น

เหตุใหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบใชเ้งินใหแ้กผู่เ้ป็นเจา้ของเช็คอนัแทจ้ริงหรือผูห้นึงผูใ้ดไป ผูฝ้ากจะตอ้ง

ชดใชเ้งินใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนทีธนาคารตอ้งเสียไปนัน พรอ้มทังดอกเบียในอัตราสูงสุดที

ธนาคารประกาศกาํหนด สาํหรบัลูกคา้ทีปฎิบติัผิดเงือนไข หรือผิดนัดชาํระหนี นับแต่วนัทีธนาคาร

ไดจ้่ายเงินนันเป็นตน้ไป ในกรณีทีเรียกเก็บแลว้ไม่ไดเ้งินตามเช็คทีนํามาฝากนันๆ ธนาคารจะแจง้

ใหผู้ฝ้ากทราบ ในเวลาอนัสมควร และผูฝ้ากจะตอ้งมาติดต่อขอรบัเช็คคืนโดยเร็ว อยา่งไรก็ตาม ผู ้

ฝากมีหน้าทีตอ้งตดิตามว่าเช็คทีฝากเรียกเก็บนัน สามารถเรียกเก็บไดห้รือไม่ ซึงถา้เรียกเก็บเงิน

ไม่ได ้ผูฝ้ากมีหน้าทีติดตามขอรับเช็คนันคืน ในกรณีทีผูฝ้ากละเลยไม่มาติดต่อขอรบัเช็คคืน  หาก

เกิดความเสียหายแต่อยา่งใด ผูฝ้ากตกลงรบัผิดชอบเองทงัสิน 
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8. ในการโอนเงิน ธนาคารจะทาํการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ของผูฝ้าก 

ตามจาํนวนเงินทีผูฝ้ากระบุพรอ้มค่าธรรมเนียม (เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของ

ธนาคาร) (หากมี) และเงินจะถูกโอนเขา้บัญชีของผูร้บัโอนทนัทีหลังจากทีผูฝ้ากไดท้ํารายการโอน

เงิน ยกเวน้แตก่ารโอนเงินตา่งธนาคารจะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาทีธนาคารกาํหนดเท่านัน 

9. ผูฝ้ากสามารถรับหลักฐานการทํารายการ และขอตรวจสอบรายการเดินบัญชีไดผ่้านช่องทาง/

บริการต่างๆ ตามทีธนาคารกาํหนด อนึง “หลักฐานการทาํรายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐาน

อนัไดแ้ก ่ใบบนัทึกรายการ ใบแจง้การโอนเงิน ใบแจง้รายการ (Statement) และหลกัฐานอืนใดที

ทําดว้ยเครืองคอมพิวเตอร ์และสือบันทึกขอ้มูล หรือสือบันทึกขอ้มูลอืนใดทีใชเ้ก็บขอ้มูล หรือ

หลกัฐานอืนใดทีธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้าํหนดขึนในอนาคต 

10. ผูฝ้ากตกลงชําระค่าบริการรักษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายต่างๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่

จํากัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขตสํานักหักบัญชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

คา่ธรรมเนียมเช็คคืน โดยยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่าวจากบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  

ได ้ตามเงือนไขและหลกัเกณฑที์ธนาคารกาํหนด 

11. ในกรณีทีธนาคารตอ้งนําส่งภาษี ณ ทีจ่ายจากดอกเบียเงินฝากในบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-

eAccount)  ของผูฝ้าก แต่ธนาคารไม่ไดท้าํการหกัภาษีไวก่้อน  ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกั

เงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากทีมีอยู่กบัธนาคารไม่ว่าประเภทใดไดท้นัที โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้หรือ

ทาํหลกัฐานใดๆ ใหแ้กผู่ฝ้ากอีก 

12. ในกรณีผูฝ้ากมีหนีสินทีตอ้งชําระอยู่กบัธนาคาร ไม่ว่าจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม ผูฝ้ากยินยอม

ใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ทีผูฝ้ากมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซึงอยู่ใน

ความครอบครองดูแล และ/หรือในอาํนาจสงัการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้าร

ครอบครองดูแล และ/หรือไดอ้ํานาจสังการนีมาโดยทางใด เพือเขา้ชําระหนี และ/หรือ ความ

รบัผิดชอบของผูฝ้ากไดท้นัทีโดยไม่จาํตอ้งบอกกล่าว  

13. กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า  การฝากเงินของผูฝ้ากเป็นบัญชีเงินฝากผิดประเภทหรือไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร หรือตามทีธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทีมีอาํนาจกาํกบั

ดูแลธนาคาร หรือกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ธนาคารมีสิทธิปิดบญัชี และทาํการเปิดบัญชี

ใหม่ เพือโอนเงินดงักล่าวเขา้บัญชีใหม่ โดยเริมสัญญาการฝากใหม่ ตามทีธนาคาร หรือธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทีมีอาํนาจกาํกบัดูแลธนาคาร หรือกฎหมายกาํหนด โดยธนาคาร

จะหกัดอกเบียทีธนาคารคาํนวณใหใ้นบญัชีเงินฝากทีผิดประเภทนัน (หากมี) คืน และจ่ายดอกเบีย

ในบัญชีเงินฝากทีเปิดใหม่ยอ้นหลงัใหนั้บแต่วนัทีผูฝ้ากนําฝากตามระยะเวลาการฝากจริงในอตัรา

ดอกเบียตามประเภทของบญัชีทีเริมสญัญาการฝากใหม่ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด 

14. ผูฝ้ากรบัรองว่า บรรดาเอกสาร ขอ้มูล รายละเอียดใด ๆ ทีปรากฏ และ/หรือ ทีไดม้ีการจดัส่งมาให้

ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่วา่จะส่งดว้ยตวัผูฝ้ากเองหรือบุคคลทีผูฝ้ากมอบหมาย มี

ความครบถว้น ถูกตอ้ง แทจ้ริง เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลของผู้ฝาก โดยผู ้ฝากมีสิทธิและมี

ความสามารถตามกฎหมายในการขอเปิดบญัชีและการทาํธุรกรรมใดๆ ทีเกยีวขอ้งกบัเปิดบญัชี โดย

ธนาคารไม่มีหน้าทีจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง แทจ้ริง เป็นปัจจุบัน หรือความสมบูรณ์ของ

เอกสารขอ้มูล และรายละเอียดตา่งๆ ดงักลา่ว   

15. หากผูฝ้ากมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหน้าตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร 

16. ในกรณีเอกสาร / ขอ้มูล เกียวกบัการเปิดบัญชีของผูฝ้ากทีใหไ้วแ้กธ่นาคารนันไม่ถูกตอ้งครบถว้น

ตามเงือนไขและหลกัเกณฑข์องธนาคาร / หน่วยงานทีมีอํานาจกาํกบัดูแลธนาคาร / หน่วยงานของ
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รัฐ ผูฝ้ากมีหน้าทีนําส่งและ/หรือดําเนินการเกียวกบัเอกสาร/ขอ้มูลการเปิดบัญชีกับธนาคารให้

ถูกตอ้งครบถว้นโดยเร็ว หากไมด่าํเนินการ      ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหสิ้ทธิธนาคารสามารถระงบัการ

ฝากถอน โอนเงิน และ/หรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกียวกบับญัชีของผูฝ้ากไดจ้นกว่าผูฝ้ากจะ

ไดด้าํเนินการเกียวกบัเอกสาร / ขอ้มูล การเปิดบัญชีของผูฝ้าก ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเงือนไข

และหลกัเกณฑด์งักล่าว 

17. เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน ในกรณีทีผูฝ้ากพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการดาํเนินการ 

หรือในกรณีทีมีเหตุทีตอ้งระงบัการดาํเนินการภายใตบ้ริการนีเป็นการชวัคราว ไม่ว่าทังหมดหรือ

บางสว่น หรือในกรณีการยกเลิกการระงบัการดาํเนินการดงักลา่ว ผูฝ้ากสามารถติดต่อธนาคารไดที้ 

K-Contact Center โทร. -  เมือผูฝ้ากดําเนินการต่างๆ ตามกระบวนการทีธนาคาร

กําหนดครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ธนาคารตกลงดําเนินการระงับการดําเนินการให้แลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีธนาคารไดแ้จง้แก่ผูฝ้ากนัน โดยผูฝ้ากยงัคงเป็นผูร้ับผิดชอบในการดําเนินการ และ

รายการธุรกรรมทีไดเ้กิดขึนก่อนทีธนาคารจะมีการระงับการดําเนินการตามทีไดร้บัแจง้ดงักล่าว 

ทังนี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคํารอ้งขอใดๆทีขัดต่อขอ้กําหนด/หลักเกณฑ์ของ

ธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย  

กรณีทีผูฝ้ากพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการชาํระเงิน และ/หรือการโอนเงิน หรือในกรณีทีมี

เหตุทีตอ้งระงบัการดําเนินการภายใตบ้ริการนีผูฝ้ากจะตอ้งใหข้อ้มูลเรือง วนั เวลา ผูที้เกียวขอ้ง 

จาํนวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือขอ้มูลอืนใดตามทีธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะทําการ

สอบสวนตามทีไดร้ับแจง้ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากมี) โดยยึดหลักเกณฑ์

ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือธนาคารเป็นหลกั 

18. หากความเสียหายเกิดขึนจากเครืองมือ หรืออุปกรณ์การใชบ้ริการของผูฝ้าก หรือเกิดจากระบบ

เครือข่ายโทรศพัทเ์คลือนที ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบต่อผูฝ้าก หรือผูร้บัโอนเงิน 

19. ผูฝ้ากตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าทีไม่ว่าทงัหมด

หรือเพียงบางส่วนทีมีอยู่ตามบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ใหแ้ก่บุคคล และ/หรือ

สถาบนัการเงินใดๆ กไ็ดต้ามทีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จาํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผู ้

ฝากแต่อย่างใดทงัสิน แต่ผูฝ้ากจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าทีไม่ว่าทงัหมดหรือ

เพียงบางส่วนทีมีอยูต่ามบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ใหแ้กบุ่คคล และ/หรือสถาบนั

การเงินใดๆ ไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด เวน้แตไ่ดร้บัความยนิยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

20. การเปลียนแปลงเงือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) 

20.1 หากเป็นการเปลียนแปลงเงือนไขทีส่งผลใหผู้ฝ้ากเกิดภาระหรือความเสียงทีเพิมขึน การ 

เปลยีนแปลงดงักลา่วจะมีผลเมือผูฝ้ากใหค้วามยินยอม 

20.2 หากเป็นการเปลียนแปลงเงือนไขอืน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลียนแปลงได ้

ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลียนแปลงทีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูฝ้าก 

(เช่น การปรบัคา่ธรรมเนียมการใชบ้ริการทีสอดคลอ้งกบัตน้ทุนทีเพมิขึน การเปลียนแปลงช่องทาง

ในการใหบ้ริการ การเปลียนแปลงวนัครบกาํหนดชําระหนี) ธนาคารจะสือสารหรือแจง้ขอ้มูลอัน

เป็นสาระสําคัญของการเปลียนแปลงทีชัดเจนใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ

ระยะเวลาอืนตามทีกฎหมายกาํหนด 

20.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเกียวกับการ

เปลียนแปลงเงือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นอย่างอืน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบัติตาม

กฎหมายและ/หรือกฎเกณฑด์งักล่าวได ้
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21. ธนาคารมีสิทธิระงับการเคลือนไหวบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือทําการ

อายัดเงินฝากในบัญชีเ งินฝากอิ เล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือปิดบัญชี เ งินฝาก

อิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) และ/หรือระงบั และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการภายใตข้อ้กาํหนดและ

เงือนไขฉบบันี ไดไ้ม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูฝ้ากรายใดรายหนึง โดยธนาคารจะแจง้

ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ ในกรณีดงัจะกล่าวต่อไปนี ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิตามทีระบุ

ขา้งตน้ไดท้นัทตีามทีธนาคารเห็นสมควร อนึง ผูฝ้ากตกลงยอมรบัวา่ ธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบใน

ความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการดาํเนินการดงักล่าว 

21.1 ในกรณีทีขอ้มูล รายละเอียด คาํรบัรอง หรือคาํยนืยนัใดๆ ทีผูฝ้ากใหไ้ว ้ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกตอ้ง             

หรืออาจกอ่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั 

21.2 ในกรณีทีปรากฏขอ้เท็จจริงทีธนาคารเชือไดว้า่ ขอ้มูล และ/หรือรายละเอยีดต่างๆ ทีผูฝ้ากแจง้ 

แกธ่นาคารใหด้าํเนินการตามขอ้กําหนดและเงือนไขฉบบันี หรือการใชบ้ริการของผูฝ้าก อาจ

กอ่ใหเ้กดิผลกระทบในทางทีไม่เป็นคุณเกิดขึน หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคล

อืน หรือมีความเสียงว่าผูฝ้ากอาจมีวตัถุประสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบ

เรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจทาํใหธ้นาคารปฏิบติัผิดกฎหมาย และ/หรือ

กฎขอ้บงัคบั และ/หรือคําสงัใดๆ และ/หรือคําขอความร่วมมือใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานทีมีอํานาจควบคุมหรือ

กาํกบัดูแลธนาคาร 

21.3 ในกรณีทีบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) มียอดเงินคงเหลือเป็นลูกหนีธนาคาร 

หรือบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ถูกอายดัโดยคาํสงัศาล หรือเจา้พนักงานผูมี้

อาํนาจตามกฎหมาย หรือผูฝ้ากถึงแก่กรรม หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) 

หรือผูฝ้ากมีสว่นเกียวขอ้งกบัการกระทาํผิดกฎหมาย หรือไดร้บัเงินจากการทีผูอื้นไดก้ระทาํการ

โอนเงินเขา้ผิดบญัชี หรือในกรณีอืนทีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

21.4 ผูฝ้ากปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดและเงือนไขไม่ว่าขอ้หนึงขอ้ใด ซึงรวมถึงการไม่ชาํระค่าธรรมเนียม  

คา่บริการ คา่ใชจ่้ายต่างๆ และภาษีอากร (หากมี)  

21.5 ธนาคารตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสงัและ/หรือการขอความร่วมมือ

ของศาล หรือผูม้ีอํานาจตามกฎหมาย หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทีกาํกบั

ดูแลธนาคาร 

22. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าว ขอ้มูลใดๆ ทีธนาคารไดส้ง่ใหผู้ฝ้าก ไมว่่าจะโดยสง่เองหรือส่ง

ทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยงัทีอยู่ทีผูฝ้ากไดแ้จง้ธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail 

Address ไปยัง  E-mail Address ที ผู ้ฝ าก ไ ด้แ จ้ง ธนาค าร  หรื อส่ ง  SMS ไปยัง หมา ย เ ลข

โทรศพัท์เคลือนทีทีผูฝ้ากไดแ้จง้ธนาคาร หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามทีผูฝ้ากตกลงไวก้บัธนาคาร 

(ซึงต่อไปนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกทีอยู่  E-mail Address หมายเลข

โทรศพัท์เคลือนทีและบริการ/ช่องทางดงักล่าวว่า “ช่องทางรบัขอ้มูล”) ใหถื้อว่าไดส้่งใหแ้ก่ผูฝ้าก

โดยชอบแลว้ ทงันี โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงว่าจะมีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมว้่าส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะช่องทางรับ

ขอ้มูลถูกยา้ยหรือถูกเปลียนแปลงไปหรือถูกรือถอน โดยผูฝ้ากไม่ไดแ้จง้การยา้ย การเปลียนแปลง 

หรือการรือถอนนันใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มูลไม่พบก็ดี ใหถื้อ

วา่ผูฝ้ากไดร้บัและทราบหนังสือ จดหมาย คาํบอกกลา่ว หรือขอ้มูลดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทงันี หากมี
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การยา้ย การเปลียนแปลง หรือการรือถอนช่องทางรบัขอ้มูล ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

23. ผูฝ้ากตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้กาํหนดใดๆ 

ของธนาคาร ทังทีธนาคารไดแ้จง้ผูฝ้ากทราบ หรือปิดประกาศไว ้ณ ทีทําการ หรือเวปไซต์ของ

ธนาคารเป็นคราวๆ ไป ทงัทีมีอยู่แลว้ขณะนีและ/หรือจะมีขึนในภายหน้า เมือใดก็ตามทีมีการ

เปลียนแปลงกฎหมาย คู่มือกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั ประกาศ หรือขอ้กาํหนดใดๆ ดงักล่าว ผูฝ้ากตก

ลงยนิยอมปฏิบติัตามกฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้กาํหนดทีเปลียนแปลง

นันดว้ยโดยทนัที  

24. ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเกียวขอ้ง ตามทีธนาคารกาํหนด

และแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบโดยประกาศเป็นการทัวไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทังนี ธนาคาร

อาจเปลียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเกียวขอ้งในภายหน้าได้

ภายใตเ้งือนไข     ในขอ้ 21.  

25. การล่าชา้ หรืองดเวน้ใดๆในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขต่างๆ 

ตลอดจนคู่มือ ระเบียบตา่งๆ ของธนาคาร และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศพัท์ ไม่ถือว่า

ธนาคารสละสิทธิหรือใหค้วามยนิยอมในการผิดสญัญาของผูฝ้ากแตป่ระการใด 

26. ผูฝ้ากตกลงและยอมรับว่า ในกรณีเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบริการ K 

PLUS หรือช่องทาง/บริการอืนตามทีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) และการลงนามตามขอ้กาํหนดและ

เงือนไขฉบบันีไดก้ระทาํภายใตบ้ริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอืนตามทีธนาคารกาํหนด (ถา้

มี) (ตามแต่กรณี) การใชร้หสัผ่าน (PIN) และ/หรือ รหสั One Time Password (OTP) และ/หรือ

เครืองมืออืนใดทีผูฝ้ากใชเ้ป็นเครืองมือในการ Log in เขา้สู่บริการ K PLUS หรือเขา้สู่ช่องทาง/

บริการอืนตามทีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) และ/หรือเพือยอมรับ/ยืนยัน/ลงนาม

ประกอบการใชบ้ริการต่างๆ (ซึงในขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริการ K PLUS หรือชอ่งทาง/บริการ

อืนตามทีธนาคารกําหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) จะรวมเรียกว่า “เครืองมือโอนเงิน”) ถือเป็น

ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ทีผูฝ้ากใชใ้นการยอมรบั/ยืนยนั/ลงนามเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์

(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือผ่านช่องทาง/บริการอืนตามทีธนาคารกําหนด (ถา้มี) 

(ตามแตก่รณี) และลงนามตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี และการกระทาํใดๆ หากไดก้ระทําไป

โดยการใชเ้ครืองมือโอนเงินดงักล่าวแลว้ ผูฝ้ากตกลงใหถื้อว่าถูกตอ้งสมบูรณ์นับตงัแต่เวลาทีมีการ

ยอมรบั/ยืนยนั/ลงนามการทาํธุรกรรมเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผา่นบริการ 

K PLUS หรือผ่านช่องทาง/บริการอืนตามทีธนาคารกําหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) และใหม้ีผล

ผูกพันผูฝ้าก รวมทังใหถื้อว่าเป็นการทีผูฝ้ากไดล้งลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ของผูฝ้ากให้ไว ้แก่

ธนาคารเพือเป็นหลกัฐานในการทาํขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ และตกลง

ใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการทําธุรกรรมเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่าน

บริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอืนตามทีธนาคารกําหนด (ถา้มี) ดังกล่าว (ตามแต่กรณี) 

เป็นตน้ฉบบัเอกสารประกอบกบัขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจน์

ว่าผูฝ้ากไดท้ําธุรกรรมการเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS 

หรือชอ่งทาง/บริการอืนตามทีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) และใชใ้นการดาํเนินการทาง

กฎหมายไดทุ้กประการ 

27. ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลของผูฝ้ากทีใหไ้วแ้ก่ธนาคารหรือใหผ่้าน

ธนาคาร หรือมีอยูก่บัธนาคาร หรือทีธนาคารไดร้ับหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอืน โดยมีวตัถุประสงคที์

จาํเป็นเพือการใหบ้ริการแก่ผูฝ้าก การดาํเนินการตามคาํขอของผูฝ้ากกอ่นใหบ้ริการ การมอบหมาย
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งานใหผู้อื้นสนับสนุนการใหบ้ริการไม่ว่าจะเกียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือสาร 

งานติดตามทวงถาม หรืองานอืนใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การบริหารความเสียง การควบคุมกาํกบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองคก์ร การจดัการขอ้

รอ้งเรียน และ/หรือ เพือวตัถุประสงค์อืนใดทีจาํเป็นต่อการดาํเนินการของธนาคารอยา่งมนัียสําคัญ 

หรือเพือใหธ้นาคารสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างเป็นธรรมและต่อเนือง และผูฝ้ากตกลงยินยอมให้

ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้กก่ลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูใ้หบ้ริการภายนอก 

ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจทีออกผลิตภณัฑร่์วมกนั (co-brand) ผู ้

ประมวลผลขอ้มูล ผูส้อบบัญชี  ผูต้รวจสอบภายนอก บริษัทขอ้มูลเครดิต บริษัทจดัอันดับความ

น่าเชือถือ บริษัทบริหารสินทรพัย ์ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ ผูร้บัโอนสิทธิ ผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย 

และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ทีมีสญัญาอยูก่บัธนาคาร และยนิยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจาก

ธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถุประสงค์ดังกล่าว 

และตกลงยินยอมใหส้ง่ และ/หรือ โอนขอ้มูลไปเก็บไวบ้น server/cloud ในประเทศตา่งๆ ทีเกียวขอ้ง 

 รายละเอียดอืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเว็บไซตข์อง

ธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

28. ขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีใหใ้ชบ้ังคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลทีมี

เขตอาํนาจในการพิจารณาขอ้พิพาททีเกิดขึนตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี 
 
 

ขอ้กาํหนดและเงือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) 

จาํนวนบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ทีสามารถเปิดได ้
 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ไดไ้ม่เกนิจาํนวนบัญชี

ตามหลกัเกณฑที์ธนาคารกาํหนด  

จาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ครงัแรก 
 ไมก่าํหนดจาํนวนเงินฝากขนัตาํ 

การฝากเงิน 
 ผูฝ้ากสามารถฝากเงนิเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ดว้ยเงินสดผ่าน

สาขาของธนาคาร จุดบริการตวัแทนของธนาคาร เครือง CDM หรือผา่นช่องทางบริการต่างๆ ทีธนาคาร

เปิดใหบ้ริการรบัฝากเงินสาํหรบับญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) หรือโอน

เงินจากบญัชีเงินฝากบญัชีอืนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account)  

 

การถอนเงิน 
 กรณีผูฝ้ากมีความประสงคจ์ะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) 

ผูฝ้ากจะตอ้งทาํรายการโอนเงินออกไปยงับญัชีเงินฝากบญัชีอืน ผา่นบริการ K PLUS  

 บริการถอนเงินโดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ผา่นเครือง ATM  

 บริการถอนเงินโดยไม่ใชบ้ัตรดว้ยบริการ K PLUS ผ่านเครือง ATM สาขาของธนาคาร จุดบริการตวัแทน

ของธนาคาร หรือช่องทางอืนๆ ตามทีธนาคารกาํหนด 

วงเงินการโอนเงิน 
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 เป็นไปตามวงเงินการโอนเงินของช่องทางต่างๆ ทีผูฝ้ากทํารายการ ทังนี อาจมีการเปลียนแปลงได ้โดย

ธนาคารจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ผา่นชอ่งทางต่างๆ ตามทีธนาคารกาํหนด 

อตัราดอกเบยี 
 เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบียเงินฝากของธนาคาร โดยธนาคารแบง่จ่ายดอกเบียหลงัจากหกัภาษี ณ 

ทีจา่ย ตามทีกฎหมายกาํหนด (หากมี) ปีละ 2 ครงั ภายในเดอืนมิถุนายนและเดือนธนัวาคมของทุกปี  

เงือนไขการใชบ้ริการ K-eMail Statement 
 ธนาคารจะจดัส่งขอ้มูลรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K- eSavings Account) ให ้

ผูฝ้ากเป็นรายเดือน ผ่านทางอีเมลตาม E-mail Address ทีผูฝ้ากระบุไวส้าํหรบัการใชบ้ริการ K PLUS  

โดยสรุปขอ้มูลรายการเดินบัญชี (ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ขอ้มูลเกียวกบัรอบระยะเวลาทีส่งขอ้มูล 

ประเภทบัญชีเงินฝาก เลขทีบัญชีเงินฝาก วัน เดือน ปีทีทาํรายการ รายการถอนเงิน/ฝากเงินดว้ยเช็ค 

หรือเงินสด ยอดเงินคงเหลือในรอบระยะเวลาบญัชีทีสง่ขอ้มูลถึงผูฝ้าก ชอ่งทางทีใชบ้ริการ) ตงัแตว่นัที 1 

จนถึงวนัสินเดือนของเดือนเดียวกนั และจะจดัส่งขอ้มูลในรูปแบบ PDF File ใหผู้ฝ้ากในวันถัดไป ทังนี  

ผู ้ฝากต้องใส่รหัสผ่านในการเปิดดูข้อมูลรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเ ล็กทรอนิกส์  

(K- eSavings Account) 

 หากผู ้ฝากมีความประสงค์จะเปลียนแปลง E-mail Address เฉพาะในส่วนของบริการ K-eMail 

Statement เท่านัน ผูฝ้ากสามารถแจง้ความจํานงไดผ้่านสาขาของธนาคารภายในเวลาทําการของ

ธนาคาร หรือช่องทางอืนๆ ทีธนาคารจะเปิดใหบ้ริการต่อไปในอนาคต และดําเนินการต่างๆ ตาม

กระบวนการของธนาคาร  

เงือนไขอืนๆ 
 ผูฝ้ากตอ้งใชบ้ริการ K PLUS ควบคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) 

กรณีผูฝ้ากไมเ่คยสมคัรใชบ้ริการดงักลา่ว ตอ้งสมคัรใชบ้ริการในวนัเปิดบญัชีดว้ย 

 กรณีผูฝ้ากมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ตาํกว่า

จาํนวนเงินขันตาํทีธนาคารกาํหนด และไม่มีการเคลือนไหวติดต่อกนัเกินกว่า 1 ปี ผูฝ้ากยินยอมชาํระ

ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากใหแ้ก่ธนาคาร ตามจาํนวนทีธนาคารกาํหนด โดยใหห้กัจากบัญชีเงิน

ฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ของผูฝ้ากไดท้นัที และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากออม

ทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) และ/หรือดาํเนินการอืนใดตามทีธนาคารเห็นสมควรได้

ทนัที โดยไมต่อ้งแจง้หรือไดร้บัความยินยอมจากผูฝ้ากลว่งหน้า 

 ใหถื้อว่าขอ้กําหนดและเงือนไขการเปิดและใชบ้ัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings 

Account) เป็นส่วนหนึงของขอ้กําหนดและเงือนไขการเปิดและใชบ้ัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-

eAccount) 

 กรณีทีผูฝ้ากเปิดบญัชีฝากออมทรพัยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) พรอ้มสมคัรบคัรเดบิตกสิกร

ไทย ผูฝ้ากตกลงยินยอมตามขอ้กาํหนดและเงือนไขการสมคัรบัตรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผา่นบริการ K PLUS  ดงัตอ่ไปนี 
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ขอ้กาํหนดและเงือนไขการสมคัรบตัรเดบติ ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบรกิาร K PLUS 
 

เมือผูถื้อบตัรไดร้บับัตรเดบิต แลว้ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมและปฎบิติั ดงันี  

1. ผูถื้อบตัรจะตอ้งดาํเนินการขอรหสัเริมตน้ใชง้าน โดยกรอกหมายเลขบนบตัรเดบิต 16 หลกั ในเมนูขอรหสัเริมตน้

ใชง้านในบริการ K PLUS ภายใน 60 วนั นับตงัแต่วนัทีชาํระค่าธรรมเนียม หากไม่ดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้  ผู ้

ถือบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารยกเลิกบตัรเดบิตโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบล่วงหน้า   

2. ผูถื้อบตัรจะตอ้งนํารหสัเริมตน้ใชง้าน  ทีไดร้บัจากบริการ K PLUS ไปเปลียนเป็นรหสับตัรเดบิตใหมที่ท่านกาํหนด

เอง 6 หลกั ทีเครืองเอทีเอม็ของธนาคาร เพือเปิดใชง้านบตัรเดบิต  

3. ผูถื้อบตัรตกลงและยอมรบัว่าการสมคัรบัตรเดบิต ดาํเนินการผ่านบริการ K PLUS ของธนาคาร โดยใชเ้ครืองมือ

โอนเงินตามทีระบุในขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้ริการ K PLUS  ถือเป็นเครืองมือในการสมคัรบัตรเดบิตผ่าน

บริการ K PLUS  และการกระทาํใดๆ หากไดก้ระทาํการไปโดยการใชเ้ครืองมือโอนเงินตามทีระบุในขอ้กาํหนดและ

เงือนไขการใชบ้ริการ K PLUS  แลว้ ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อวา่ถูกตอ้งสมบูรณ์นับตงัแต่เวลาทีมีการยืนยนัการสมัคร

บัตรเดบิตผ่านบริการ K PLUS และใหม้ีผลผูกพันผูถื้อบัตร รวมทังใหถื้อว่าเป็นการทีผูถื้อบัตรไดล้งลายมือชือ

อิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้กธ่นาคารเพือเป็นหลกัฐานในการสมคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ  K PLUS โดยถูกตอ้งสมบูรณ์

แลว้ รวมทงัตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการสมัครบัตรเดบิตผ่านบริการ  K PLUS ดงักล่าวเป็นตน้ฉบับ

เอกสารทีใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสูจน์ว่าผูถื้อบตัรไดส้มคัรบัตรเดบิตผ่านบริการ  K PLUS ดงักล่าว และใช้

ในการดาํเนินการทางกฎหมายไดทุ้กประการ 

4. ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหข้อ้กาํหนดและเงือนไขการสมคัรบตัรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผา่นบริการ K PLUS 

นี ถือเป็นส่วนหนึงของขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้ตัรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
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ขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้ตัรเดบิตของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

 ขอ้กาํหนดและเงือนไขนีใชบ้งัคบักบัผูที้ไดร้บัอนุมติัใหเ้ป็นผูถื้อบัตรเดบิตของธนาคาร ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า 

“ผูถื้อบัตร”  โดยผูถื้อบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอ้กําหนดและเงือนไขการใชบ้ัตรเดบิตของ บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย (“ขอ้กาํหนดและเงือนไข”) ดงันี 

คาํจาํกดัความต่างๆ ในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี มีความหมายดงัต่อไปนี 

“เครอืงเอทีเอ็ม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เครอืงมือโอนเงนิ” 

 

 

 

 

“เครอืงรบับตัร”            

หมายถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

เครืองบริการ-ฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) ของธนาคาร และ/หรือ

ธ น า ค า ร ส ม า ชิ ก  ซึ ง เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง  VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/

หรือ CHINA UNIONPAY COMPANY LIMITED และ/หรื อ JCB INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED และ/หรือ บจก.ไทย เพยเ์มนต์ เน็ตเวิร์ก และ/หรือบริษัท

บัตรเครดิตอืนใดทีธนาคาร และ/หรือธนาคารสมาชิกเป็นสมาชิกในอนาคต ทัง

ในและต่างประเทศทัวโลก ทีแสดงเครืองหมายว่าสามารถใชบ้ตัรเดบิตประเภท

นันได ้

 

ตวับัตรเดบิต และ/หรือ Password และ/หรือ PIN และ/หรือรหัสประจําตวับัตร

เดบิต และ/หรือหมายเลขบตัรเดบิต และ/หรือรหสั One Time Password (OTP) 

และ/หรือเครืองมืออืนใดทีผูถื้อบัตรใชเ้ป็นเครืองมือในการเขา้ใชบ้ริการตาม

เงือนไขการใชบ้ริการฉบบันี และ/หรือเพือการยืนยนัการใชบ้ริการต่างๆ  

 

อุป กรณ์  ELECTRONIC DATA CAPTURE  (EDC) หรื ออุ ป กร ณ์ เ ชื อ ม ต่อกับ

โทรศัพท์เคลือนที หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแอพพลิเคชัน  

(mPos) และ/หรือเครืองสรา้ง/เครืองอ่าน QR Code หรือ Barcode เพืออนุมัติ

วงเงินอตัโนมติัเครืองอนุมติัการชาํระเงินอตัโนมติั 

 

“ธนาคาร” 

 

หมายถึง 

 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

 

“ธนาคารสมาชิก” 

 

หมายถึง 

 

ธนาคารอืนๆ ทีเป็นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 

และ/หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรือ CHINA 

UNIONPAY COMPANY LIMITED แ ละ /ห รื อ  JCB INTERNATIONAL COMPANY 

LIMITED และ/หรือ บจก.ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวริก์ และ/หรือบริษัทบตัรเครดิตอืน

ใดทีธนาคาร และ/หรือธนาคารสมาชิกเป็นสมาชิกในอนาคต 
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“บตัรเดบิต” หมายถึง บัตร หรือบตัรเดบิตทีธนาคารออกหรือร่วมกบัพนัธมิตรของธนาคารออก (Co-

Brand Card)  ใหผู้ถื้อบตัรสาํหรบัชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการ และ/หรือชาํระ

คา่สาธารณูปโภค ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชี และสมคัร

ใชบ้ริการอิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ของธนาคารทีมีอยู่แลว้ ณ ปัจจุบนั และ/หรือทีจะ

มีต่อไปในภายหน้า  ผ่านเครืองเอทีเอ็ม และ/หรือเครืองรบับัตร หรือใชบ้ริการ

อืนๆทีธนาคารจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ทงันี ภายใตเ้งือนไขทีธนาคาร

ประกาศกาํหนด และหมายความรวมถึง บตัรอืนๆ ทีออกโดยธนาคารในภายหน้า 

ไม่ว่าจะเรียกชือว่าอยา่งไร แต่มีคุณสมบติัเช่นเดียวกนันี  โดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก

ของผูถื้อบตัรเท่านัน   (บตัรเดบิตทีมีชิปการด์ (Chip  Card) สามารถใชก้บัเครือง

เอทีเอ็ม และ/หรือเครืองรบับัตรในประเทศหรือต่างประเทศทีรองรับชิปการ์ด

เท่านัน)  

 

“บรษัิทบตัรเครดิต” 

 

 

 

 

 

“ใบแจง้รายการบตัร 
เดบิต” 

หมายถึง 

 

 

 

 

 

หมายถึง 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION แ ล ะ / ห รื อ  MASTERCARD 

INTERNATIONAL INCORPORATED แ ล ะ / ห รื อ  CHINA UNIONPAY COMPANY 

LIMITED และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรือ บจก.

ไทย เพยเ์มนต ์เน็ตเวริก์ และ/หรือ บริษัทบตัรเครดิตอืนใดทีธนาคาร และ/หรือ

ธนาคารสมาชิกจะเขา้เป็นสมาชิกในอนาคต 

 

ใบแจง้หรือใบบันทึกรายการใชบ้ัตรเดบิตและ/หรือรายการชําระค่าสินคา้และ/

หรือบริการผ่านบัตรเดบิตและ/หรือเอกสารหลักฐานทีแสดงรายการลักษณะ

ดงักลา่ว 

 

“ผูถ้อืบตัร” หมายถึง บุคคลทีธนาคารไดอ้นุมติัใหเ้ป็นผูถื้อบตัรเดบิต  

 

“รา้นคา้” หมายถึง สถานประกอบการ จุดบริการ หรือผูข้ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการทียนิยอมรบัชาํระดว้ย

บตัรเดบิต 
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ขอ้กาํหนดและเงือนไขทวัไป ซึงใชก้บับตัรเดบิตทุกประเภท 

1.  ธนาคารออกบัตรเดบิตใหผู้ถื้อบัตรสําหรบัใชบ้ริการต่างๆ กบัธนาคาร โดยวิธีหกัเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทที

ธนาคารกาํหนดเท่านัน  โดยผูถื้อบตัรสามารถผูกบตัรเดบิต 1 บตัร ไดบ้ญัชีเดียวเท่านัน  และผูถื้อบตัรตกลงรบัทราบ

วา่ ผูถื้อบตัรจะสามารถใชบ้ริการบตัรเดบิตไดต้่อเมือมียอดเงินในบญัชีเพียงพอทีจะทาํรายการและชาํระค่าธรรมเนียม

เท่านัน 

2. ผูถื้อบตัรยอมรบัว่าบัตรเดบิตเป็นกรรมสิทธิของธนาคาร และผูถื้อบัตรจะไม่โอนหรือมอบหรือกระทําการใดๆ ซึง

อาจส่งผลให ้เครืองมือโอนเงิน ไปอยูใ่นครอบครองของบุคคลอืน และจะเกบ็รกัษาเครืองมือโอนเงินไวใ้นทีปลอดภัยอยู่

เสมอ หากผูถื้อบัตรฝ่าฝืนขอ้กาํหนดและเงือนไขนีและปรากฏว่ามีการใชบ้ัตรเดบิต ผูถื้อบตัรตกลงรับผิดชอบการใช้

บัตรเดบิตโดยใหถื้อว่าผูถื้อบัตรเป็นผูใ้ชบ้ัตรเดบิตดว้ยตนเอง เวน้แต่ผูถื้อบัตรจะพิสูจน์ไดอ้ย่างชัดแจง้ว่าไม่ไดเ้ป็น

ความผิดของผูถื้อบัตร 
3.  ผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ตัรเดบิต และ/หรือเครืองมือโอนเงินภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขดงันี  

     3.1 บตัรเดบิตและ/หรือเครืองมือโอนเงินถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผูถื้อบตัรเท่านัน การเปิดเผยเครืองมือโอน

เงินถือเป็นการปฏบิตัิผิดเงือนไขในขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี  

     3.2 ในกรณีทีบตัรเดบิตและ/หรือเครืองมือโอนเงินสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงบั/ผูถ้ือบตัรลืมเครืองมือโอนเงิน  

ผูถื้อบตัรสามารถติดต่อธนาคารที K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชวัโมง  

    3.3 การกระทาํใดๆ ซึงรวมถึง (แตไ่มจ่าํกดัเพียง) การสมคัรและใชบ้ริการต่างๆ การโอนเงิน การตรวจสอบ/พิสูจน์

ตัวตน การอนุมัติการทําธุรกรรมต่างๆ การตกลงยอมรับ/แกไ้ข/เปลียนแปลง/เพิมเติม เกียวกบัขอ้กําหนดและ

เงือนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนียม ของการใชบ้ริการต่างๆ ทังของธนาคารและ/หรือของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ

กระทาํของผูถื้อบตัรเอง หรือเป็นการกระทาํของบุคคลอืนใด หากไดก้ระทาํไปโดยการใชบ้ตัรเดบิตและ/หรือเครืองมือ

โอนเงินแลว้ ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อวา่ถูกตอ้งสมบูรณ์ และใหม้ีผลผูกพนัผูถื้อบตัรเสมือนหนึงไดก้ระทาํโดยผูถื้อบตัรเอง 

รวมทงัใหถื้อว่าเป็นการทีผูถื้อบัตรไดล้งลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ใหไ้วแ้ก่ธนาคารเพือเป็นหลักฐานในการทําธุรกรรม

ในครังนันๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ นับตงัแต่เวลาทีมีการยืนยนัทําธุรกรรม   ทังนี ผูถื้อบัตรตกลงยอมรับและ

รับทราบถึงความเสียงทีเกียวเนืองกบัการใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เนืองจากผูถื้อบตัรสามารถทําธุรกรรม

ไดโ้ดยไม่จาํตอ้งมีเอกสาร หรือหลักฐานอืนใดยืนยนัเพิมเติม และ/หรือมอบใหแ้กธ่นาคารอีก เวน้แต่ธนาคารกาํหนด

เป็นอยา่งอืน ทงันี ผูถื้อบตัรตอ้งตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากทาํรายการทุกครงั 

4.  ในการใชบ้ริการผ่านเครืองเอทีเอ็ม ทีธนาคารกาํหนดใหผู้ถื้อบตัรตอ้งกด PIN 6 หลกั ผูถื้อบตัรจะตอ้งกด PIN ให้

ถูกตอ้ง   หากผูถื้อบัตรกด PIN ไม่ถูกตอ้ง เครืองเอทีเอ็มจะแจง้ใหผู้ถื้อบัตรกด PIN ใหม่ หากผูถื้อบัตรกด PIN ไม่

ถูกตอ้ง 3 ครงั ผูถื้อบตัรจะไม่สามารถใชบ้ตัรเดบิตดงักลา่วไดอี้ก ผูถื้อบตัรจะตอ้งติดต่อธนาคารเพือขอแกไ้ขบตัรเดบิต

ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

      ในการใชบ้ริการผ่านเครืองรบับัตร ทีธนาคารกาํหนดให ้ว่าผูถื้อบัตรตอ้งกด PIN 6 หลกั  ผูถื้อบตัรจะตอ้งกด PIN 

ใหถู้กตอ้ง หากผูถื้อบัตรกด PIN ไม่ถูกตอ้ง เครืองรับบตัรจะแจง้ใหผู้ถื้อบัตรกด PIN ใหม่   หากผูถื้อบัตรกด PIN ไม่

ถูกตอ้ง 3 ครงั ผูถื้อบตัรจะไม่สามารถใชบ้ตัรเดบิตดงักลา่วไดอี้ก   จนกว่าผูถื้อบตัรจะแกไ้ขโดยใส่ PIN ทีเครืองเอทีเอ็ม

ใหถู้กตอ้ง ระบบจะปลดล็อคการใชง้านผ่านเครืองรบับตัรโดยอตัโนมติั  

     ในกรณีใชบ้ัตรเดบิตประเภท Contactless   เพือชําระค่าสินคา้และ/หรือบริการกับเครืองรบับัตรทีมีสัญลักษณ์ 

Contactless ไมเ่กินจาํนวนเงินทีธนาคารเจา้ของเครืองรบับตัรกาํหนด ผูถื้อบตัรไม่ตอ้งกด PIN 6 หลกั  ในกรณีทีชาํระ

ค่าสินคา้และ/หรือบริการเกินจาํนวนเงินทีธนาคารเจา้ของเครืองรับบัตรกาํหนด ผูถื้อบตัรตอ้งกด PIN 6 หลกั เพือใช้

ชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการ   

5.ผูถื้อบตัรสามารถอายดับัตรเดบิต โดยติดต่อธนาคารที K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 

ชัวโมง โดยธนาคารจะอายัดบัตรเดบิตภายใน  5 นาที นับแต่วันทีธนาคารไดร้ับคําสังหรือรับแจง้จากผูถื้อบัตร

ครบถว้น 
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6. ผูถื้อบตัรรับทราบว่าการลงลายมือชือในช่องทีกาํหนดใหด้า้นหลังบตัรเดบิตมีไวเ้พือประโยชน์ของรา้นคา้ในการใช้

อา้งอิงกบัธนาคารเท่านัน  

7. ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้/ออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมและ/หรือ

ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง อาทิเช่น การโอนเงิน ถอนเงิน ถอนเงินขา้มจงัหวดั ตามอตัราทีธนาคารกาํหนด โดยผูถื้อบัตร

สามารถเรียกดูรายการหกัชาํระค่าธรรมเนียมรายปี คา่ธรรมเนียม  และ/หรือค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึนไดจ้ากใบแจง้รายการ

บตัรเดบิต   และ/หรือรายการเดินบญัชีเงินฝาก  ทงันี จนกว่าผูถื้อบตัรจะแจง้ยกเลิกการใชบ้ตัรเดบิต 

    ผูถื้อบตัรยนิยอมใหธ้นาคารสามารถหกัเงินตามวิธีการทีระบุในขอ้ 18. เพือนําเงินไปชาํระค่าธรรมเนียมและ/หรือ

ค่าใชจ้่ายทีเกยีวขอ้งดงักล่าว จนกว่าธนาคารจะไดร้บัชําระเงินค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งครบถว้น ผู ้

ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า หากเงินในบัญชีของผูถื้อบัตรไม่เพียงพอใหธ้นาคารหัก บัตรเดบิตจะไม่สามารถใช้ได้

จนกว่าผูถื้อบัตรจะชาํระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งดงักล่าวจนครบถว้นผ่านช่องต่างๆ ตามรูปแบบ

และวิธีทีธนาคารกาํหนด และแจง้ใหธ้นาคารทราบ     

8.  ผูถื้อบตัรตกลงว่าการใชจ้่ายผ่านบตัรเดบิต เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเกบ็เป็นเงินบาทไทยตามอัตรา

แลกเปลียนทีธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบตัรเครดิตทีธนาคารเป็นสมาชิกอยู ่ณ วนัทีมีการเรียกเก็บยอดค่าใชจ้่าย

ดงักล่าวกบัธนาคาร ทงันี หากสกุลเงนิต่างประเทศดง้กล่าวไม่ใช่สกุลเงินดอลล่ารส์หรฐั ยอดค่าใชจ้า่ยดงักล่าวอาจจะ

ถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนทีจะทําการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพือเรียกเก็บกับธนาคาร   ผูถื้อบัตร

สามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลียน เพือใชใ้นการอา้งอิงเบืองตน้ไดจ้าก  VISA: http://usa.visa.com/personal/card-

benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp  นอกจากนี ผูถื้อบตัรตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิคิดค่าความเสียงจากการ

แปลงสกุลเงินดงักล่าวในอตัรารอ้ยละตามทีธนาคารประกาศกาํหนดจากยอดคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขนึ เพือป้องกนัความเสียง

ทีเกิดจากการแปลงสกุลเงินดงักล่าวขา้งตน้ (ปัจจุบนัเท่ากบัอตัรารอ้ยละ 2.5) ทงันี ค่าความเสียงจากการแปลงสกุล

เงินดงักล่าวอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามทีธนาคารประกาศกาํหนดโดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อบัตรทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ทังนี ผูถื้อบัตรสามารถตรวจสอบการเปลียนแปลงของค่าความเสียงจากการแปลงสกุลเงินได้จาก 

“ประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ เบียปรับทีเกียวเนืองกบัเงินฝาก เงินใหสิ้นเชือ และค่าบริการอืนๆ  ค่าธรรมเนียม/

คา่บริการ: บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต บริการโอนเงิน และตราสารตา่งประเทศ” ทีมีผลบงัคบัใช ้ณ ขณะนัน 

9. ผูถื้อบัตรสามารถใชบ้ัตรเดบิตสําหรับบริการต่าง ๆ ของธนาคาร โดยมีวงเงินการใชบ้ัตรเดบิตตามทีธนาคาร

ประกาศกาํหนด  และผูถื้อบัตรสามารถปรับเพิม และลดวงเงินใชบ้ริการดงักล่าวไดที้  K-Contact Center  โทร. 02-

8888888 หรือที K PLUS (แต่จะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรทีกําหนดไว)้ โดยธนาคารสงวนสิทธิทีจะ

เปลียนแปลง เพิมเติม เงือนไขในการใหบ้ริการดงักล่าวขา้งตน้ ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อ

บตัรทราบตามวิธีการของธนาคาร และตามทีมกีฎหมายกาํหนด 

10. ในกรณีทีธนาคารตรวจพบรายการซือสินคา้ และ/หรือบริการ และ/หรือรายการถอนเงิน และ/หรือรายการโอน

เงินของผูถื้อบัตรทีมีขอ้สงสยั และ/หรือผิดปกติ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงับการใชว้งเงินซือสินคา้ และ/

หรือบริการ และ/หรือวงเงินถอน และ/หรือวงเงินโอนเงินอย่างใดอย่างหนึงหรือทงัหมดของผูถื้อบัตรไดเ้ป็นการ

ชวัคราวได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อบัตรทราบ ทงันี เพือเป็นการป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดขึนกบัผูถื้อบตัร  และ

เมือธนาคารไดร้ับการยืนยันความถูกตอ้งในการทําธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวจากผูถื้อบัตรแลว้ ผูถื้อบัตรจึงจะ

สามารถใชว้งเงินซือสินคา้ และ/หรือบริการ และ/หรือวงเงินถอนเงิน และ/หรือวงเงินโอนเงินอยา่งใดอย่างหนึงหรือ

ทังหมดไดต้่อไป และผูถื้อบัตรตกลงและยอมรับว่า การดาํเนินการดังกล่าวของธนาคาร เป็นการกระทําเพือความ

ปลอดภยัและคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือบัตร  

11. ในกรณีที ผูถื้อบตัรประสงคที์จะใชบ้ัตรเดบิตซือสินคา้และ/หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ผูถื้อบตัรจะตอ้งสมคัร

บริการซือสินคา้และ/หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตดว้ยบัตรเดบิตกสิกรไทย (INTERNET SHOPPING BY K-DEBIT 

CARD) ตามแบบและวธีิทีธนาคารกาํหนด  



 

หนา้ 16 จาก 33 

 

12. ธนาคารจะส่งใบแจง้รายการใชบ้ตัรเดบิตใหผู้ถื้อบตัรทราบล่วงหน้าก่อนถึงวนักาํหนดชาํระเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 10 วนั ผา่นช่องทาง ตามรูปแบบและกาํหนดเวลาทีธนาคารกาํหนด ทงันี ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทราบวา่ใบแจง้

รายการใชบ้ัตรเดบิตทีผูถื้อบตัรไดร้บัจากธนาคารในวนัทาํรายการตามรูปแบบต่างๆ เป็นการแจง้วนักาํหนดชาํระและ

นําส่งใบแจง้รายการใชบ้ัตรเดบิตตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีแลว้  

13.  ในกรณีมีการใชบ้ัตรเดบิตทีผูถื้อบัตรไดแ้จง้ความประสงคข์อรับใบแจง้รายการใชบ้ัตรเดบิต ธนาคารจะจดัส่งใบ

แจง้รายการใชบ้ตัรเดบิตใหแ้ก่ผูถื้อบตัรทราบผ่านช่องทางตามรูปแบบและกําหนดเวลาทีธนาคารกาํหนด   หากผูถื้อ

บตัรพบวา่ มีรายการไมถู่กตอ้ง ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้ทกัทว้งใหธ้นาคารทราบภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัทีผูถื้อบัตร

ไดร้บัใบแจง้รายการใชบ้ัตรเดบิต  โดยถือตามระยะเวลาการส่งไปรษณียต์ามปกติ  อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นการตดัสิทธิ

ของผูถื้อบตัรในภายหลงั ถา้ผูถื้อบตัรสามารถพิสูจน์ไดว้า่ค่าใชจ้า่ยในใบแจง้รายการใชบ้ตัรเดบิตบางรายการไม่ถูกตอ้ง 

และไม่ไดเ้ป็นความผิดหรือความชาํรุดบกพร่องของผูถื้อบัตร แต่ทงันีผูถื้อบัตรจะตอ้งทักทว้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 

60 วนันับแตว่นัทีผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้รายการใชบ้ตัรเดบิตจากธนาคาร 

      ในการขอใบแจง้รายการใชบ้ตัรเดบิต ทีเป็นรายการชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการทีรา้นคา้ ทงัการชาํระค่าสินคา้

และ/หรือบริการ ณ รา้นคา้ และการซือสินคา้และ/หรือบริการผ่านทางอินเทอรเ์น็ต ผูถื้อบตัรสามารถทํารายการที

เครืองเอทีเอ็ม โดยสามารถขอใบแจง้รายการใชบ้ัตรเดบิตยอ้นหลัง 3 เดือนล่าสุด ซึงเป็นรายการสินคา้และ/หรือ

บริการทีรา้นคา้เรียกเกบ็มายงัธนาคารแลว้เท่านัน  

14.  ในกรณีทีผูถื้อบัตรประสงคที์ขอเปลียนแปลงการขอรับใบแจง้รายการใชบ้ัตร ผูถื้อบัตรตอ้งแจง้เป็นลายลักษณ์

อกัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผูถื้อบตัรตกลงและรบัทราบว่า ธนาคารสามารถ

จดัส่งใบแจง้รายการใชบ้ัตรผา่นช่องทาง รูปแบบและกาํหนดเวลาทีธนาคารกาํหนดไดเ้ท่านัน   

15.  ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทราบวา่ บตัรเดบิตไมส่ามารถระงบัหรือยกเลิกการใชช้วัคราวได ้ ดงันัน หากผูถื้อบตัรไม่

ประสงคจ์ะใชบ้ัตรเดบิต ผูถื้อบตัรสมารถแจง้ยกเลิกการใชบ้ตัรเดบิตโดยผา่นช่องทางดงันี  

      15.1   ขอยกเลิกบัตรเดบิตผ่าน K-Contact Center  โทร 02-8888888 หรือผ่านระบบ K PLUS หรือ ตาม

ช่องทางและวธีิการทีธนาคารกาํหนด   

      15.2  ขอยกเลิกบตัรเดบิตทีสาขาของธนาคาร และตดับตัรเดบิตออกเป็น 2 สว่นคืนใหก้บัธนาคาร  

      ทงันี  ธนาคารจะดาํเนินการระงบัหรือยกเลิกการใหบ้ริการบตัรเดบิต  ภายใน 5 นาที นับแตเ่วลาทีธนาคารไดร้บั

แจง้ อนึง ผูถื้อบัตรไม่ตอ้งรับผิดชอบในภาระหนีทีเกิดขึนภายหลังครบกาํหนดระยะเวลา 5 นาทีดังกล่าว เวน้แต่

ธนาคารจะพิสูจน์ไดว้่าภาระหนีทีเกดิขนึเป็นการกระทาํของผูถื้อบตัรเอง  

      อนึง ผูถื้อบตัรตกลงรับทราบว่า ผูถื้อบตัรตอ้งชาํระภาระหนีอนัเกิดจากการใชบ้ัตรเดบิต ใหแ้กธ่นาคารเสร็จสิน

ครบถว้นกอ่น จึงจะมีสิทธิไดร้บัคืนค่าธรรมเนียมรายปีในส่วนของระยะเวลาทียงัไม่ไดใ้ชบ้ริการ คืนจากธนาคาร (ใน

กรณีทีมีการหกัค่าธรรมเนียมรายปีได)้  โดยธนาคารจะคาํนวณคืนตามส่วนของเดือนปฏิทินทียงัไม่ไดใ้ชบ้ริการ เศษ

ของเดือนไม่นับเป็นเดือน  ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธินําเงินค่าธรรมเนียมทีผูถื้อบัตรมีสิทธิไดร้บัคืนไป

หกัชาํระหนีบตัรเดบิตคา้งชาํระ ไดท้นัที  และใหถื้อวา่ผูถื้อบัตรไดร้บัคืนค่าธรรมเนียมรายปีในทนัทีทีธนาคารนําเงิน

คา่ธรรมเนียมรายปีเขา้บญัชีของผูถื้อบตัรเรียบรอ้ย  

16. ในกรณีทีผู ้ถือบัตรมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามทีกล่าวในขอ้ 15.   ธนาคารจะดําเนินการคืน

ค่าธรรมเนียมใหแ้กผู่ถื้อบัตร โดยคืนเขา้บญัชีออมทรพัย/์กระแสรายวนั ทีผูถื้อบตัรมีขอ้ตกลงใหผู้กบัญชีไวก้บับัตรเด

บิตทีแจง้ยกเลิก    หากบญัชีดงักล่าวไดถู้กปิดไปแลว้ ธนาคารจะดาํเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อบัตรผ่านช่องทางและ

รูปแบบตามทีธนาคารเห็นสมควร  

17. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใหบ้ริการบตัรเดบิต เพิกถอนการใชบ้ัตรเดบิต หรือปฏิเสธการใชห้รือเรียกบตัรเดบิตคืน

ได ้  ในกรณีดงัต่อไปนี 

17.1 ผูถื้อบตัรโอนหรือใหผู้อื้นใชบ้ตัรเดบิตแทน 

  17.2  เงินในบญัชีไมพ่อชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ใหแ้กธ่นาคารได ้
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  17.3  ผูถื้อบตัรถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีลม้ละลาย หรือรอ้งขอใหฟื้นฟูกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย ์ หรือตกเป็น

ผูต้อ้งหาในคดีอาญา หรือเป็นบุคคลทีทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐมีคาํสังใหยึ้ด/อายดัทรัพย์สิน /มีคําสงัให ้

ทรพัยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน  

       17.4 เมือผูถื้อบตัรเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยเรือรัง หรือทุพพลภาพ ซึงธนาคารเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถ

ในการชาํระหนีของผูถื้อบัตร  

       17.5  เมือผูถื้อบัตรประสบปัญหาอืนใดซึงธนาคารเห็นว่าเป็นสาระสําคัญอนักระทบต่อความสามารถในการ

ชาํระเงินคืน  

       17.6  เมือผูถื้อบตัรทาํหรือใชเ้อกสารปลอมเพือใชป้ระกอบการยนืคาํขอใชบ้ตัรเดบิตหรือคาํขอใดๆ ทีเกยีวเนือง

กบัการใชบ้ตัรเดบิต หรือหลีกเลียงหลกัเกณฑใ์นเรืองคุณสมบตัิของผูถื้อบัตรตามทีกฎหมายหรือหลกัเกณฑที์หน่วยงาน

กาํกบัดูแลธนาคารประกาศกาํหนด หรือมีพฤติกรรมอนัเชือไดว้่าเป็นการฉอ้โกงธนาคารหรือฉอ้โกงประชาชน หรือมี

พฤติกรรมอนัเชือไดว้า่มีการดาํเนินการทีขดัต่อกฎหมาย/ความสงบเรียบรอ้ย/ศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

       17.7  เมอืผูถื้อบตัรผิดสญัญาการใชบ้ต้รเดบิตฉบบันีไม่วา่ขอ้หนึงขอ้ใด   

       17.8 หากธนาคารพบวา่ขอ้มูลในใบสมคัรหรือเอกสารอืนๆ ของผูถื้อบตัรไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น หรือไม่เป็น

ความจริง  

       17.9  เมือผูถื้อบตัรไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทีหน่วยงานกาํกบัดูแลธนาคารประกาศกาํหนด

ในขณะนัน ๆ หรือกฎหมายหรือหลกัเกณฑใ์นขณะนันๆ กาํหนดใหก้ารใหบ้ริการบตัรเดบิตตามขอ้กาํหนดและเงือนไข

ฉบบันีไมส่ามารถใหบ้ริการไดอ้ีก 

      17.10 ในกรณีทีธนาคารสงสยัว่าบตัรเดบิตจะถูกผูอื้นนําไปใชโ้ดยทุจริต ธนาคารมีสิทธิยกเลิกบตัรเดบิตไดท้ันที

เพือความปลอดภยัของผูถื้อบัตร โดยธนาคารจะออกบตัรเดบิตใบใหม่และแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบ 

      ในกรณีทีธนาคารใชส้ิทธิตามขอ้ 17.1-17.10  นี ผูถื้อบตัรจะตอ้งส่งมอบบัตรเดบิตคืนใหธ้นาคารทันทีทีไดร้ับ

แจง้จากธนาคาร 

18. ผูถื้อบตัรยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ทีผูถื้อบตัรมีอยูก่บัธนาคาร หรือเงิน ซึง

อยูใ่นความครอบครอง ดูแล และ/หรือในอาํนาจสงัการของธนาคาร ไมว่า่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครอง

ดูแล และ/หรือไดอ้าํนาจสงัการนีมาโดยทางใด   เพือเขา้ชาํระหนีและ/หรือความรบัผิดชอบของผูถื้อบตัรไดท้นัที โดย

ไมจ่าํตอ้งบอกกล่าว  

ในกรณีทีปรากฏว่าเงินในบญัชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือเงินจาํนวนหนึงจาํนวนใดดงักล่าวของผูถื้อบตัรไม่มี

ใหห้กัหรือมีแต่ไมพ่อใหห้กัชาํระหนีและ/หรือความรบัผิดไดค้รบถว้น ผูถื้อบตัรตกลงจะชาํระหนีและ/หรือความรบัผิดที

คา้งชาํระดงักล่าว คืนใหแ้กธ่นาคาร    

19. ผูถื้อบตัรตกลงว่า นอกเหนือไปจากการใหบ้ริการตามทีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีแลว้ หากภายหน้า

ธนาคารใหบ้ริการอืนใดแกผู่ถื้อบตัรอีก และผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ริการนันๆ แลว้ ผูถื้อบตัรตกลงว่าไม่จาํตอ้งทําหลกัฐาน

ใดไวใ้หแ้กธ่นาคารอีก  

20.  ความยินยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูล 

ผูถ้ือบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้ ้อมูลของผูถ้ือบตัรทีใหไ้วแ้ก่ธนาคารหรือใหผ้่าน

ธนาคาร หรือมีอยู่กบัธนาคาร หรือทีธนาคารไดร้ับหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอืน โดยมีวตัถุประสงคที์จําเป็นเพือการ

ใหบ้ริการแกผู่ถื้อบตัร การดาํเนินการตามคาํขอของผูถื้อบตัรก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อ้ืนสนับสนุนการ

ใหบ้ริการไม่ว่าจะเกียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอืนใดก็ตาม การ

โอนสิทธิและ/หรือหน้าที การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสียง การควบคุมกาํกับตรวจสอบ การบริหาร

จดัการภายในองคก์ร การจดัการขอ้รอ้งเรียน และ/หรือ เพือวตัถุประสงคอื์นใดทีจาํเป็นต่อการดาํเนินการของธนาคาร

อยา่งมีนัยสาํคญั หรือเพือใหธ้นาคารสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างเป็นธรรมและต่อเนือง และผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้

ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตัวแทนของ
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ธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกจิทีออกผลิตภณัฑร่์วมกนั (co-brand) ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผูส้อบบญัชี  

ผูต้รวจสอบภายนอก บริษัทขอ้มูลเครดิต บริษัทจดัอันดบัความน่าเชือถือ บริษัทบริหารสินทรพัย ์ผูส้นใจจะเขา้รับโอน

สิทธิ ผูร้บัโอนสิทธิ ผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องคก์ร/นิติบุคคลใดๆ ทีมีสญัญาอยูก่บัธนาคาร และ

ยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มูลจากธนาคารดงักล่าว เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อไปไดภ้ายใตว้ัตถุประสงค์

ดงักลา่ว และตกลงยินยอมใหส้ง่ และ/หรือ โอนขอ้มูลไปเกบ็ไวบ้น server/cloud ในประเทศตา่งๆ ทีเกียวขอ้ง 

รายละเอียดอืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร 

www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

21.  การเปลียนแปลงเงือนไขการใชบ้ตัรเดบิต 

      21.1 หากเป็นการเปลียนแปลงเงือนไขทีส่งผลใหผู้ถื้อบัตรเกิดภาระหรือความเสียงเพิมขึน จะมีผลเมือผูถื้อบตัร

ใหค้วามยนิยอม 

      21.2 หากเป็นการเปลียนแปลงอืนนอกจากขอ้ 21.1 หรือการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย อตัราค่าปรับ อตัรา

ค่าธรรมเนียม อตัราค่าบริการ และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัเนืองจากตน้ทุนทีเพิมขึน ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารมี

สิทธิเปลียนแปลงไดต้ามทีธนาคารเห็นสมควร โดยทาํการแจง้ขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลียนแปลงทีชดัเจน

ใหผู้ถื้อบตัรทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า (ดว้ยขนาดของตวัอกัษรไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร โดยมีจาํนวนไม่เกิน 

11 ตวัอกัษรใน 1 นิว) 

              (1) ไมน้่อยกว่า 30 วนั หรือ 

              (2) ในกรณีเร่งดว่น ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั โดย 

                    (ก) ทางจดหมาย หรือ 

                    (ข) ประกาศทางหนังสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยทีแพรห่ลายในประเทศและแจง้เป็นหนังสือซาํอีกครงั 

              ในกรณีการเปลียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ทีเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผูถื้อบัตร ซึงมีผลใชบ้งัคบัไดท้ันที 

ธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบภายใน 30 วนั หลงัมีผลใชบ้งัคบั 

        21.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเกียวกบัการเปลีบยนแปลงเงือนไขไว ้

เป็นการเฉพาะเป็นอยา่งอืน ผูถื้ออบตัรตกลงยนิยอมใหธ้นาคารปฏบิตัตามกฎหมายและ/หรือเกณฑด์งักลา่วได ้

22. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวใดๆ ทีธนาคารไดส้่งใหผู้ถื้อบัตรตามทีอยู่หรือสถานทีทํางานทีแจง้ไวก้บั

ธนาคารนัน ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อวา่เป็นภูมิลาํเนาทีถูกตอ้งและมีการสง่ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรโดยชอบแลว้ 
23. หากผูถื้อบัตรมีการเปลียนแปลงทีอยู่ สถานทีทาํงาน เบอรไ์ทรศพัท์ หรือทีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-Mail 

address) หรือเปลียนอาชีพการงาน ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้การเปลียนแปลงใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 
24.  ผูถื้อบตัรไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที ไม่ว่าทังหมดหรือเพียงบางส่วนทีมีอยู่ตาม

ขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันีใหแ้กบุ่คคลใด 

25. การล่าชา้หรืองดเวน้ใดๆ ในการใชสิ้ทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบบันี ไม่ถือว่า

ธนาคารสละสิทธิหรือใหค้วามยนิยอมในการดาํเนินการใด ๆ แกผู่ถื้อบตัรแต่ประการใด 

26. ขอ้ความขอ้ใดในขอ้กําหนดและเงือนไขฉบบันี หากขดัหรือแยง้กบัประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยสญัญา เรือง ให้

ธุรกจิบตัรเครดิตเป็นธุรกิจทีควบคุมสญัญา พ.ศ. 2542 (และทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) ซึงมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนี และ

ทีจะเพิมเติมต่อไปในภายหน้า ใหใ้ชข้อ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญาดงักล่าวแทน  
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ขอ้กาํหนดและเงือนไขในการฝาก ถอน โอนเงิน และ/หรอืชาํระค่าสินคา้และ/หรอืบรกิารต่างๆ  
ผ่านเครืองเอทีเอม็  ซึงใชก้บับตัรเดบติทุกประเภท 

 
1. ผูถื้อบตัรจะสามารถถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทีผูกกบับตัรเดบิต

เท่านัน อยา่งไรก็ด ีหากเป็นการถอนเงินขา้มจงัหวดั ผูถื้อบตัรจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในการถอนเงินขา้มจงัหวดัตาม

อตัราทีธนาคารกาํหนด ทังนี  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  อาจเปลียนแปลงไดโ้ดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป ณ 

สาํนักงานของธนาคาร 
2. จาํนวนเงินทีถอนผ่านเครืองเอทีเอ็ม จะถูกหกับญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัรภายในวนัเดียวกนั 

3. การโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัรจะอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงันี 

   3.1 ผูถื้อบตัรจะทาํรายการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์และ/หรือ บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ทีผูถื้อบตัรได้

ระบุไวก้บัธนาคารเท่านัน 

   3.2 ผูถื้อบตัรสามารถทํารายการโอนเงินได ้ตลอด 24 ชวัโมง  

   3.3 การโอนเงินระหว่างบัญชีของผูถื้อบัตรนัน จะเป็นจาํนวนเงินเท่าใดก็ตามจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือนไขว่า ตอ้งมี

ยอดเงินคงเหลือในบญัชีพอทีเงินจะหกัโอนไปได ้และทาํรายการไมเ่กนิวนัละ 10 ครงั  

   3.4 ธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีทีโอนเงินออก และจะนําเงินเขา้บัญชีทีโอนเงินเขา้ ของผูถื้อบัตรภายในวนั

เดียวกนั 

   3.5 ผูถื้อบตัรโอนเงินจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินตามอตัราทีธนาคารกาํหนด ทงันี ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

อาจเปลียนแปลงไดโ้ดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป ณ สาํนักงานของธนาคาร 

4.  ในกรณีทีผูถื้อบัตรประสงค์โอนเงินจากบัญชีของตัวเองไปยงับุคคลอืนใด ผูถื้อบตัร จะตอ้งตรวจสอบเลขบัญชีของ

ผูร้ับโอน ชือบญัชีของผูร้บัโอน ยอดเงินโอน รวมถึงหมายเลข คาํแทนชือ หรือขอ้มูลใดๆ ทีกาํหนดใหใ้ชแ้ทนเลขที

บญัชี/บัตรเงินสด/กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกสข์องผูร้บัโอนเงินใหถู้กตอ้ง   หากเกิดการ ผิดพลาดหรือเสียหาย อนัเกิด

จากการกระทาํของผูถื้อบตัรเอง ผูถื้อบตัรตกลงรบัผิดชอบเอง 

5. การโอนเงินเพือชาํระค่าสาธารณูปโภคและค่าใชจ่้ายต่างๆ จะอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑด์งันี 

   5.1 ผูถื้อบตัรสามารถชาํระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดไ้ม่เกินกว่าจาํนวนเงินทีมีอยู่ในบัญชีของผูถื้อ

บตัร 

   5.2 ผูถื้อบตัรสามารถทาํรายการชาํระค่าสาธารณูปโภค หรือคา่บริการต่างๆ ไดต้งัแต่เวลา 00:00 น. - 22:00 น. 

หรือเวลาอนืใดตามทีธนาคารกาํหนด 

   5.3 ผูถื้อบตัรรบัทราบวา่ ผูถื้อบตัรสามารถโอนเงินจากบญัชีตนเองไปยงับุคคลอืนและชาํระบตัรเครดิตของธนาคาร 

ไดไ้ม่เกนิวงเงินรวมสูงสุดต่อวนัตามทีธนาคารประกาศกาํหนด  

6. การใชบ้ตัรเดบิตกบัเครืองเอทีเอ็ม ผูถื้อบตัรจะไดร้บัใบใบแจง้รายการบตัรเดบิต กรณีใบแจง้รายการบตัรเดบิตหมด 

เครืองเอทีเอ็มจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบ และผูถื้อบัตรจะสามารถเลือกใชบ้ริการต่อไปไดห้ากผูถื้อบตัรกดตกลงรบัทราบ   

ทงันี ยกเวน้รายการฝากเงิน และ/หรือรายการโอนเงินไปเขา้บญัชีของบุคคลอืนหรือบญัชีทีธนาคารอืน ทีธนาคารจะ

ไม่ทาํรายการฝากเงิน และ/หรือโอนเงินดังกล่าวให ้ ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทราบว่า ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบยอด

การทาํรายการไดจ้ากสมุดบญัชีเงินฝากและ/หรือใบแจง้รายการใชบ้ตัรเดบิต   

7. เวน้แต่ระบุไวเ้ป็นอย่างอืน ในกรณีทีผูถื้อบัตรพบขอ้ผิดพลาด หรือในกรณีทีมีเหตุทีตอ้งระงบัการดาํเนินการใดๆ 

ภายใตก้ารใหบ้ริการตามขอ้กาํหนดและเงือนไขฉบับนี เป็นการชัวคราว ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการ

ยกเลิกการระงับการดาํเนินการดังกล่าว ผูถื้อบัตรสามารถติดต่อธนาคารไดท้ี K- Contact Center  หมายเลข  02-

8888888  เมือผูถื้อบัตรดําเนินการต่างๆ ตามกระบวนการทีธนาคารกําหนดครบถว้นแลว้ ธนาคารจะระงับการ
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ดําเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามกําหนดเวลาทีธนาคารไดแ้จง้แก่ผูถื้อบัตร โดยผูถื้อบัตรยงัคงเป็นผูร้ับผิดชอบในการ

ดาํเนินการ และรายการธุรกรรมทีไดเ้กิดขึนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาทีธนาคารจะมีการระงบัการดาํเนินการตามที

ไดร้ับแจง้ดังกล่าว ทังนี ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคํารอ้งขอใดๆ ทีขัดต่อขอ้กําหนด/หลักเกณฑ์ของ

ธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย   

      ทงันี ผูถื้อบตัรจะตอ้งใหข้อ้มูลเรือง วนั เวลา ผูที้เกียวขอ้ง จาํนวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือขอ้มูลอืนใดตามที

ธนาคารรอ้งขอและธนาคารจะทาํการสอบสวนตามทีไดร้บัแจง้ ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากมี) 

โดยยึดหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือธนาคาร 

8. ในกรณีการโอนเงิน  ผูถื้อบตัรยอมรบัว่าการใหบ้ริการ และดาํเนินการทีเกียวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการ

ต่างๆ ทีธนาคารจดัขึนเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อบตัร ทงันี ธนาคารตกลงรบัผิดชอบต่อผูถื้อบตัรในความ

เสียหายสืบเนืองจากการใชบ้ริการนี หาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบัติตามคําสังอายัดหรือระงับการชําระเงิน/โอนเงิน 

หรือไมร่ะงบัเครืองมือโอนเงินตามทีไดร้บัแจง้จากผูถื้อบัตร ตามวธีิการและเงือนไขทีระบุในเงือนไขการใชบ้ริการฉบบันี 

และตอ่มาเกิดรายการชาํระเงิน/โอนเงินขึน หรือ (2) ธนาคารยงัมิไดส้ง่มอบเครืองมือโอนเงินใหแ้กผู่ถื้อบตัร และเกิด

รายการชําระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบขึน หรือ (3) เกิดรายการชําระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบอนัมิใช่ความผิดของผูถื้อ

บตัร หรือ (4) ธนาคารไม่ปฏิบติัตามคาํสังชาํระเงิน/โอนเงินของผูถื้อบตัร จนเป็นเหตุใหผู้ร้บัเงินไม่ไดร้บัเงินจากการ

ชาํระเงิน/โอนเงินโดยเสร็จสินสมบรูณ์ตามวิธีการและเงือนไขทีระบุในเงือนไขการใชบ้ริการฉบบันี เวน้แตก่ารไม่ปฏิบัติ

ตามคาํสงันันเกิดจากการทีผูถื้อบตัรมีเงินในบญัชีไม่พอ  และ/หรือธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบถึงความขดัขอ้งของ

การชําระเงิน/โอนเงินก่อนหรือในขณะทําการชําระเงิน/โอนเงินอยู่แลว้ และ/หรือผูถื้อบัตรปฏิบัติผิดเงือนไขหรือ

ขอ้ตกลงกบัธนาคาร 

9. ธนาคารสงวนสิทธิทีจะเพิมหรือยกเลิกเครืองเอทีเอ็ม ไดต้ามทีธนาคารเห็นสมควร กรณีทีธนาคารใหบ้ริการ

เพิมเติมใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียด เงือนไข หลักเกณฑ ์และวิธีการของบริการนันๆ ซึงผูถื้อบัตร

สามารถตรวจสอบไดก้่อนการใชบ้ริการ และเมือผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ริการนัน (ซึงจะตอ้งใชบ้ริการประกอบกบัเครืองมือ

โอนเงิน) ใหถื้อว่าผูถื้อบัตรตกลงผูกพันตามขอ้กาํหนดและเงือนไขการใหบ้ริการนันๆ แลว้ โดยไม่ตอ้งทําเอกสาร

หลกัฐานใดใหแ้กธ่นาคารอีกทงัสิน 

 

 

ขอ้กาํหนดและเงือนไขในการใชบ้ตัรเดบิต เพือชาํระค่าสินคา้ และ/หรือบรกิาร  
ซึงใชก้บับตัรเดบติทุกประเภท 

 

1. ในการใชบ้ตัรเดบิตแทนเงินสดในการชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการ ผูถื้อบตัรจะตอ้งแสดงและส่งมอบบตัรเดบิต

ใหร้า้นคา้ เพือใหร้า้นคา้นําไปจดัทาํหลกัฐานแสดงการใชบ้ัตรเดบิต รวมทังลงนามในเอกสารต่างๆ  (กรณีทีธนาคาร

กาํหนดใหล้งนาม) ตามแบบและวิธีทีธนาคาร/รา้นคา้กาํหนด  เวน้แตใ่นการสงัซือสินคา้และ/หรือบริการกบัรา้นคา้ที

ยอมรบัการชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการโดยวิธีการแจง้หมายเลขบตัรเดบิตดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร โดยผูถื้อ

บตัรตกลงใหถื้อว่าเอกสารและ/หรือขอ้มูลการสงัซือสินคา้และ/หรือบริการทีรา้นคา้และ/หรือบริษัทบตัรเครดิตจัดทํา 

เป็นหลกัฐานแสดงการใชบ้ตัรเดบิตเพือชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการแทนเงินสดของผูถื้อบตัร  และผูถื้อบตัรตกลงให้

ถือว่าเป็นคาํสงัของผูถื้อบตัรใหธ้นาคารจ่ายเงินค่าสินคา้และ/หรือบริการใหแ้ก่รา้นคา้ เมือรา้นคา้เรียกเก็บเงินจาก

ธนาคาร  

2. ผูถื้อบตัรยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัรทีผูกกบัหมายเลขบตัรเดบิตทีผูถื้อบตัรแจง้กบั

รา้นคา้ ไดต้ามวธีิและหลกัเกณฑที์ธนาคารกาํหนด โดยหากเป็นการชาํระแบบเป็นรายงวด (Recurring) ธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีเงินฝากตามจาํนวนเงินและกาํหนดเวลาทีรา้นคา้แจง้มายงัธนาคารในแต่ละงวด และใหถื้อวา่การหกัเงิน

นันเป็นการหกัทีถูกตอ้ง และมีผลผูกพนัผูถื้อบตัรโดยผูถื้อบตัรไม่ตอ้งใหค้วามยินยอม หรือทาํเอกสารหลกัฐานอืนใด
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ใหแ้ก่ธนาคารอีก ทงันี หากธนาคารไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วได ้ ไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม ซึงรวมถึง 

(แตไ่มจ่าํกดัเพียง) ยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากไมพ่อหกัเงิน หรือหมายเลขบตัรเดบิตทีผูถื้อบตัรแจง้กบัรา้นคา้ถูก

ยกเลิกหรือถูกเปลียนแปลงไปโดยผูถื้อบตัรไม่ไดแ้จง้การยกเลิกหรือการแกไ้ขเปลียนแปลงหมายเลขบตัรเดบิตแก่

รา้นคา้ ธนาคารมีสิทธิระงบัการชาํระคา่สินคา้และ/หรือบริการรายการดงักล่าวได ้ และธนาคารจะไม่ดาํเนินการหกั

เงินซาํ โดยใหถื้อวา่การหกัเงินในครงันันไม่สาํเร็จ  

3. ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบไมว่่ากรณีใดๆ หากรา้นคา้ไม่ยอมรบับตัรเดบิต หรือไมย่อมใหผู้ถื้อบตัรใชบ้ตัรเดบิตเพือ

ชาํระคา่สินคา้และ/หรือบริการ  

4. ในกรณีทีผูถื้อบตัรนําบัตรเดบิตไปซือสินคา้ และ/หรือบริการ หากสินคา้ทีซือนันชาํรุดบกพร่องหรือเสียหาย หรือผู ้

ถือบัตรไมพึ่งพอใจในบริการทีไดร้บั ผูถื้อบตัรไม่มีสิทธิเรียกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชอบ  โดยเป็นหน้าทีของผูถื้อบตัรที

จะตอ้งไปเรียกรอ้งกบัรา้นคา้เอง  
5. ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทราบวา่ การรบัเปลียนคืนสินคา้และ/หรือบริการ ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดจากรา้นคา้นันๆ 

ธนาคารไมมี่ส่วนเกยีวขอ้งในการขอรบัเปลียนคืนสินคา้และ/หรือบริการแต่อยา่งใด ผูถื้อบตัรจะตอ้งดาํเนินการกบั

รา้นคา้เอง 
6. ในกรณีทีธนาคารมีขอ้ตกลงกบัรา้นคา้ทีใหผู้ถื้อบตัรสงัซือสินคา้ และ/หรือใชบ้ริการทีผูถื้อบตัรเพียงแจง้ความ

ประสงค ์ ขอชาํระค่าสินคา้/บริการ โดยการแจง้หมายเลขบตัรเดบิต ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษรใหร้า้นคา้ทําการ

เรียกเกบ็เงินจากธนาคาร ผูถื้อบตัร ตกลงดงันี 
6.1 หากผูถื้อบตัรทกัทว้งวา่ไม่ไดเ้ป็นผูส้งัซือสินคา้หรือไม่ไดเ้ป็นผูข้อรบับริการจากรา้นคา้ดงักลา่ว ธนาคารจะ

ระงบัการเรียกเกบ็เงินจากผูถื้อบตัรทนัที หรือในกรณีทีเรียกเก็บเงินไปแลว้ ธนาคารจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรทนัที เวน้

แต่ธนาคารจะพิสูจน์ไดว้า่ภาระหนีทีเกิดขึนเป็นการกระทาํของผูถื้อบัตรเองและใชส้ิทธิเรียกคืนจากผูถื้อบตัรใน

ภายหลงั 

6.2 ไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อบตัรทีจะขอยกเลิกการซือสินคา้และ/หรือ/รบับริการ ภายในระยะเวลา 45 วนั 

นับตงัแตว่นัทีสงัซือสินคา้หรือขอรบับริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วนั นับตงัแตว่นัถึงกาํหนดการสง่มอบสินคา้และ/

หรือ/บริการ ในกรณีทีมีการกาํหนดระยะเวลาส่งมอบสินคา้และ/หรือ/บริการเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากผูถื้อบตัร

พิสูจน์ไดว้่าไม่ไดร้บัสินคา้และ/หรือ/บริการ หรือไดร้บัแต่ไม่ตรงกาํหนดเวลา หรือไดร้บัแลว้แต่ไม่ครบถว้น หรือชาํรุด

บกพร่อง หรือไม่ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค ์ โดยธนาคารจะระงบัการเรียกเก็บเงินจากผูถื้อบตัร หรือในกรณีทีเรียก

เก็บเงินไปแลว้ ถา้เป็นการสงัซือสินคา้และ/หรือ/บริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรภายใน

ระยะเวลา 30 วนั นับตงัแตว่นัทีผูถื้อบตัรแจง้  แต่ถา้เป็นการสงัซือสินคา้และ/หรือบริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะ

คืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรภายในระยะเวลา 60 วนั นับตงัแตว่นัทีผูถื้อบตัรแจง้ 
 
 

เงือนไขความคุม้ครอง สาํหรบัผูถ้อืบตัรเดบิตทีมีความคุม้ครองการประกนัภยัอบุติัเหตุ 
 

1. ผูมี้สิทธิไดร้ับความคุม้ครอง: ผูถื้อบตัรเดบิตซึงมีชือเป็นเจา้ของบัญชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแส รายวนั ในนาม

บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวทีผูกกบับตัร    (ยกเวน้บญัชีร่วม, บัญชีรา้นคา้โดยผูฝ้ากคนเดียว, บญัชีคณะบุคคล, บญัชี

นิติบุคคล, บญัชี....เพือ....) และมีอายุระหว่าง 15-65 ปี ณ วนัสมคัรบัตร ตามปี เกิดทีระบุไวใ้นบัตรประชาชนหรือ

ตามปี เกดิทีระบุไวใ้น Passport (กรณีชาวตา่งชาติ) 

ผูถื้อบตัร 1 ราย สามารถถือบัตรเดบิตทุกประเภททีมีความคุม้ครองการประกนัภยัอุบัติเหตุภายใตบ้ัตรเดบิต

ดงักล่าวไดร้วมกนัสูงสุดไม่เกิน 5 ใบ (ซึงต่อไปนี จะรวมเรียกวา่ “บตัรเดบิตทีมีความคุม้ครองอุบตัิเหตุ”) ขอบเขต
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ความคุม้ครอง: การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง จากอุบัติเหตุภายใต้กรมธรรม์

ประกนัภยัอุบติัเหตุกลุม่(อบ.1)  

2. คาํนิยาม: 

    2.1 อุบัติเหตุ หมายความถึง เหตุการณ์ทีเกิดขึนอยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และทาํใหเ้กิดผลทีผูเ้อา

ประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

    2.2 ความบาดเจ็บ หมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึงเกดิขึนโดยเอกเทศ 

และโดยอิสระจากสาเหตุอืน 

    2.3 การสูญเสียอวยัวะ หมายถึง  การถูกตัดออกจากร่างกายตงัแต่ขอ้มือ หรือขอ้เทา้และใหร้วมหมายถึง การ

สูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสินเชิงและมีขอ้บ่งชีทางการแพทยว์า่ไม่สามารถกลบัมา

ใชง้านไดอี้กต่อไป โดยจะจา่ยค่าทดแทนเพียงรายการทีสูงสุดรายการเดียวตามขอ้ตกลงคุม้ครอง(อบ.1) 

    2.4 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมม่ีทางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

    2.5 ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใดๆ ในอาชีพ

ประจาํและอาชีพอืนๆ ไดโ้ดยสินเชิงตลอดไป 

    2.6 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล : ถา้การบาดเจ็บทีไดร้ับทําใหผู้ม้ีสิทธิได้รับความคุม้ครองต้องรับการ

รักษาพยาบาลโดยแพทยห์รือตอ้งไดร้บัการพยาบาลโดยพยาบาลซึงเกิดขึนภายใน 52 สปัดาหนั์บแต่วนัเกิดอุบัติเหตุ  

จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับค่าใชจ้่ายทีจําเป็นและสมควรซึงเกิดขึนจากการรักษาพยาบาลจาํเป็นทางการแพทยแ์ละ

มาตรฐานทางการแพทย ์สาํหรบัค่าหอ้งสาํหรบัผูป่้วยใน  ค่าหอ้งสงัเกตอาการ ค่ารกัษาพยาบาล และค่าการพยาบาล

ใหต้ามจาํนวนเงินทีจ่ายจริงทงันีไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีระบุไวห้น้าตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัรายละเอียด

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบัติเหตุกลุม่(แบบพิเศษ) 

    2.7 ผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล : การบาดเจ็บทีไดร้บัทาํใหผู้ม้ีสิทธิไดร้บั

ความคุม้ครองตอ้งเขา้รบัการรักษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 

6 ชวัโมง ซึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดร้บัการวินิจฉัยและคาํแนะนําจากแพทยต์ามขอ้บ่งชีซึงเป็นมาตรฐาน

ทางการแพทย ์และในระยะเวลาทีเหมาะสมสาํหรบัการรกัษาการบาดเจ็บนันๆ  รายละเอียดตามกรมธรรมป์ระกนัภยั

อุบติัเหตุกลุม่(แบบพิเศษ) 

3. การประกันภัยนี ใหก้ารคุม้ครองความสูญ เสียหรือ เสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บ ทางร่างกายของผูเ้อา

ประกนัภยัโดยอุบติัเหตุและทาํใหเ้กดิผลดงัต่อไปนี 

      3.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง อนัเนืองมาจากอุบัติเหตุทีมิไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์อบ.1  

    3.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง อนัเนืองมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํา

รา้ยร่างกายโดยเจตนา 

    3.3 การเสียชีวิต สุญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง อันเนืองมาจากการขับขีหรือโดยสาร

รถจกัรยานยนต ์

    3.4 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลอนัเนืองมาจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

    3.5 ผลประโยชน์การชดเชยรายได ้
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 4. รายละเอยีดความคุม้ครอง 

       หมายเหตุ : ธนาคารเป็นเพียงนายหนา้ประกนัวินาศภัยเท่านัน 
                     : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะ นายหนา้นิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที ว00002/2547 

           : รบัประกนัภยัโดย บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
           : จาํกดัสิทธิประโยชนสู์งสุดไม่เกินคนละ 5 บตัร       

  บริษัทผูร้ับประกนัภัย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกนัภัย หรือปฏิเสธการรับประกนัภัยตามเงือนไขที

บริษัทผูร้บัประกนัภยัเป็นผูก้าํหนด รวมทงัการบอกเลิกความคุม้ครองหากมีเหตุแห่งการบอกเลิกตามเงือนไขกรมธรรม์

หรือตามทีบริษัทผูร้บัประกนัภยัพิจารณาเห็นสมควร 

 กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากอุบติัเหตุทวัไปจะไดร้บัความคุม้ครอง

ไมเ่กิน 1,000,000 บาท/คน 

 กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือทํารา้ย

ร่างกายโดยเจตนา จะไดร้บัความคุม้ครองไม่เกนิ 150,000 บาท/คน 

 กรณีการเสียชี วิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากการขับขีหรือ โดยสาร

รถจกัรยานยนต ์จะไดร้บัความคุม้ครองไม่เกนิ 150,000 บาท/คน 

 ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลเนืองจากอุบติัเหตุจะไดร้บัความคุม้ครองไม่เกนิ 25,000 บาท/คน /อุบติัเหตุ 

 ผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหวา่งการรกัษาตวัในโรงพยาบาลจากอุบตัิเหตุทัวไป 300 บาท/วนั คุม้ครอง

สูงสุด30 วนั/อุบติัเหตุ จะไดร้บัความคุม้ครองไมเ่กนิ 45,000 บาท/คน/อุบติัเหตุ 

5. อาณาเขตความคุม้ครอง : ตลอด 24 ชวัโมง ทวัโลก 

   

 

ขอ้ตกลงความคุม้ครอง 
จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

ต่อบตัรเดบิต 
 

 

1. การเสียชีวิต  สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากอุบตัิเหตุทวัไป 

   ทีมิไดร้ะบุไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม(์อบ.1) 
  

 

 
 - ทุนประกนัภยัขนัตาํ 100,000 บาท 

 

 

 - บวกวงเงนิความคุม้ครอง 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือเฉลียของบญัชีทีผูกกบับตัร 

   ในเดือนกอ่น 
xxx 

 

 

 - บวกวงเงนิความคุม้ครอง 10 เท่าของยอดเงินรูดซือสินคา้ผ่านบตัรทงัหมด 

   ในเดือนกอ่น 
xxx 

 

 
 - ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อบัตรไมเ่กนิ 200,000 บาท 

 

 

2. การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิงจากการถูกฆาตกรรม 

   หรือถูกทาํรา้ยรา่งกายโดยเจตนา หรือจากการขบัขีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์
30,000 บาท 

 

 
3. ผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลเนืองจากอุบติัเหตุ (ต่ออุบติัเหตุ) 5,000 บาท 

 

 

4. ผลประโยชน์การชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลอนัเนืองมาจาก    

   อุบตัิเหต(ุสูงสุดไมเ่กนิ 30วนัต่ออุบติัเหตุ) กรณีรกัษาตวัในโรงพยาบาลจากอุบติัเหตุ 

   ทวัไป 

300 บาท/วนัคุม้ครองสูงสุด

30วนั/อุบติัเหตุ 
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6. ผูถื้อบตัรทีไดร้บัความคุม้ครองการประกนัภยัอุบัติเหตุ 

     6.1 ผูถื้อบตัรทีมีคุณสมบัติตามเงือนไขทีธนาคารกาํหนด ในขอ้ 1 จะไดร้ับสิทธิความคุม้ครองตงัแต่วนัทีสมัคร

บตัรและไดร้บัสิทธิความคุม้ครองต่อเนืองทุกๆ ปี ในกรณีทีธนาคารหกัค่าธรรมเนียมรายปีบตัรจากบญัชีเงินฝากทีผูก

กบับตัรไดจ้นกว่าบตัรหมดอายุ 

     6.2 กรณีบตัรชาํรุด สูญหาย บตัรหมดอายุ และผูถื้อบัตรทําบัตรแทนบัตรเดิม จะไดร้ับสิทธิความคุม้ครองตังแต่

วนัทีทาํบตัรทดแทนบตัรเดิม 

     6.3 ในกรณีทีระบบไม่สามารถหักบัญชีเพือชําระค่าธรรมเนียมรายปีได้ และผู ้ถือบัตรทํารายการชําระ

คา่ธรรมเนียมรายปี ตามขนัตอนทีธนาคารกาํหนด จะไดร้บัสิทธิความคุม้ครองตงัแต่วนัทีชาํระค่าธรรมเนียมรายปี 

7. ผูถื้อบตัรทีไม่ไดร้บัความคุม้ครองการประกนัอุบติัภยัเหตุ 

    7.1 ผูถื้อบตัรอายุตาํกว่า 15 ปี หรืออายุเกินกว่า 65 ปี ณ วนัสมคัรบตัร โดยทีบัตรเดบิตยงัคงชาํระค่าธรรมเนียม

บตัรในอตัราปกติทีธนาคารกาํหนด 

    7.2 ผูถื้อบตัรยกเลิกหรืออายดับตัร 

    7.3 บัญชีเงินฝากทีผูกกบับตัรถูกปิดบัญชี โดยผูถื้อบัตร หรือโดยระบบของธนาคารทีเกิดจากบัญชีเงินฝากมีเงิน

คงเหลือในบญัชีตาํกว่าจาํนวนเงินขนัตาํทีธนาคารกาํหนด หรือไม่มีการฝากถอนเกินกว่า 1 ปี ธนาคารหกัค่าบริการ

รกัษาบญัชีตามจาํนวนทีธนาคารกาํหนด และธนาคารพิจารณาปิดบัญชีเงินฝากในกรณีไม่มีเงินฝากเหลือในบญัชี 

             7.4 ธนาคารระงบัการใชบ้ตัร เพิกถอนการใชบ้ตัร หรือปฏิเสธการใช ้หรือเรียกบตัรคืน  

       7.5 ระบบตดัคา่ธรรมเนียมรายปีบตัรไม่ได ้เช่นเงินในบญัชีไมพ่อชาํระคา่ธรรมเนียม 

       7.6  ผูถื้อบตัรใชส้ิทธิความคุม้ครองการประกนัภยัอุบติัเหตุสาํหรบัผูถื้อบตัรแลว้ 

8. ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง: 

    8.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือสืบเนืองจากสาเหตุดงัตอ่ไปนี 

        8.1.1 การกระทาํของผูถื้อบตัรทีไดร้บัความคุม้ครองขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโ้ทษ

จนไมส่ามารถครองสติได ้

         “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิสุรา” หมายถึง ในกรณีทีมีการตรวจเลือดผูถื้อบตัรแลว้มีปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดดังแต ่

150 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นตขึ์นไป 

        8.1.2 การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรือการทาํรา้ยร่างกายตนเอง 

        8.1.3  การไดร้ับเชือโรค ปรสิต  เวน้แต่การติดเชือโรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํา ซึงเกดิจากบาดแผลที

ไดร้บัมาจากอุบัติเหตุ 

        8.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวน้แต่ทีจําเป็นจะตอ้งกระทํา เนืองจากไดร้บับาดเจ็บซึงไดร้ับ

ความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี และไดก้ระทาํภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

        8.1.5 การแทง้ลูก 

        8.1.6 การรกัษาฟันหรือการรกัษารากฟัน เวน้แตก่ารรกัษาทีไดเ้กิดขึนภายใน 7 วนันับจากวนัเกิดอุบติัเหตุ 

        8.1.7  การเปลียนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ ์ 

        8.1.8  อาหารเป็นพิษ 

        8.1.9  การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือนทับเส ้นประสาท   (Disc 

herniation)  กระดูกสนัหลงัเลือน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสนัหลงัเสือม (Degenerative disc disease) 

กระดูกสันหลังเสือม (Spondylosis) และภาวะทีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีกระดูก สันหลังส่วน Pars 

interarticularis (Spondylosis) เวน้แต่มีการแตกหัก (fracture) หรือเคลือน(dislocation) ของกระดูกสันหลังอัน

เนืองมาจากอุบติัเหตุ 

        8.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาํทีมุ่งรา้ยของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทาํทีมุ่งรา้ยคลา้ยสงคราม ไม่ว่า

จะไดมี้การประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึงหมายถึงสงครามระหว่างชนทีอาศยัอยูใ่นประเทศ
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เดียวกัน การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ

ประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึงจะเป็นเหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซึ้งกฎอยัการศึก 

        8.1.11 การกอ่การรา้ย 

        8.1.12 การแผ่รังสี หรือการแพร่กมัมันตภาพรังสีจากเชือเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน

เนืองมาจากการเผาไหมข้องเชือเพลิงนิวเคลียร ์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึงดําเนิน

ติดตอ่ไปดว้ยตวัเอง 

        8.1.13  การระเบิดของกมัมนัตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวตัถุอันตรายอืนใดทีอาจเกิด

การระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

  8.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีเกดิขึนในเวลาตอ่ไปนี 

        8.2.1 ขณะทีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แขง่มา้ แข่งสกทุีกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ย  แข่งส

เก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพือรกัษาชีวิต)   ขณะกาํลงัขึนหรือกาํลงัลง   หรือโดยสารอยูใ่นบอลลูน หรือ

เครืองร่อน เล่นบนัจีจมัพ ์ดาํนําทีตอ้งใชถ้ังอากาศและเครืองช่วยหายใจใตนํ้า 

        8.2.2 ขณะทีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองขบัขี หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

        8.2.3 ขณะทีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองกาํลังขึนหรือกาํลงัลง หรือขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยานทีมิไดจ้ดทะเบียน

เพือบรรทุกผูโ้ดยสาร และมิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์

        8.2.4 ขณะทีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองขบัขีหรือปฏิบติัหน้าทีเป็นพนักงานประจาํอากาศยานใดๆ 

        8.2.5 ขณะทีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองเขา้ร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่นยวัยุใหเ้กดิการทะเลาะวิวาท          

        8.2.6 ขณะทีผูไ้ดร้ับความคุม้ครองก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจบักุม หรือหลบหนี

การจบักุม  

        8.2.7 ขณะทีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏิบัติหน้าทีเป็นทหาร ตาํรวจ หรืออาสาสมคัร  

9. ทุนประกนัภยัขนัตาํ 100,000 บาท และสูงสุด 200,000 บาทต่อบตัร คาํนวณส่วนเพิมที (ผูถื้อบตัร) แต่ละคน

จะไดไ้ม่เท่ากนัโดยพิจารณาจาก 

    9.1 ยอดเงินคงเหลือเฉลียของบญัชีทีผูกกบับตัรในเดือนกอ่น 

  กรณีบัตรผูกบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ จะพิจารณาจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีตงัแต่วนัที 1 จนถึงวนัที 

30 หรือ 31 ใน   

      เดือนกอ่นหน้าประสบอุบัติเหตุ โดยนํายอดเงินทุกวนัมาบวกกนั และหารดว้ย 30 หรือ 31 ขึนอยู่กบั

จาํนวนวนัในเดือน 

  กรณีบัตรผูกบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะพิจารณาจาก บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัทีไม่เกินจาํนวนเงิน

ทีมีอยู่ในบญัช ี

      ของผูฝ้าก (ไม่รวมวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี OVERDRAFT) (ถา้มี) ตงัแต่วนัที 1 จนถึงวนัที 30 หรือ 31 ใน

เดือนกอ่นหนา้   

      โดยนํายอดเงินทุกวนัมาบวกกนั และหารดว้ย 30 หรือ 31 ขึนอยูก่บัจาํนวนวนัในเดือน 

  กรณีบัตรผูกกบัทงับัญชีเงินฝากออมทรพัย ์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั   จะพิจารณาจากยอดเงิน

คงเหลือในบญัชี           

     ออมทรพัยเ์ท่านัน 

  กรณีบัตรผูกบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และมียอดคงเหลือในบญัชีไม่ครบ 

30 หรือ 31  

     วนั ในเดือนกอ่นหน้าประสบอุบติัเหตุ จะนํายอดเงินทุกวนัมาบวกกนัและหารดว้ย 30 หรือ 31 ขนึอยู่กบั

จาํนวนวนัใน 

     เดือน 
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 ธนาคารสงวนสิทธิคาํนวณยอดเงินคงเหลือเฉลียของบญัชีทีผูกกบับตัรนับตงัแตว่นัทีสมคัรบตัรแลว้เท่านัน 

      9.2 ยอดใชจ้า่ยซือสินคา้ผ่านบัตร 

 พิจารณาจากยอดการใชจ้่ายผ่านบตัร ตงัแต่วนัที 1 จนถึงวนัที 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหน้าประสบ

อุบติัเหตุ 

 กรณีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะพิจารณาจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัสาํหรบัจาํนวนเงินทีมีอยู่ใน

บญัชีของผูฝ้ากและรวมวงเงินกูเ้บิกเกนิบญัชี OVERDRAFT (ถา้มี) 

 เฉพาะรายการซือสินคา้ทีรา้นคา้เรียกเกบ็เงินเขา้มายงัธนาคารแลว้เท่านัน 

10. ผูร้บัประโยชน์ตามความคุม้ครองการประกนัภยัอุบัติเหตุไดแ้กท่ายาทโดยชอบดว้ยกฎหมาย (ทายาทโดยธรรม) 

ตามลาํดบัหรือบุคคลทีไดร้ะบุชือเฉพาะเจาะจง 

11. กรณีผูถื้อบตัรใชส้ิทธิเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง

จากอุบติัเหตุทัวไป หรือจากการถูกฆาตกรรม/ถูกทาํรา้ยร่างกายโดยเจตนา หรือจากการขบัขี/โดยสารรถจกัรยานยนต์

ไปแลว้ ธนาคารขอสงวนสิทธยิกเลิกบตัรทีใชสิ้ทธดิงักล่าว และใหถ้อืว่าความคุม้ครองตามบตัรในทุกกรณีสินสุด
ลงทนัทนัีบแต่วันทีผูถ้อืบตัรใชส้ิทธิขา้งตน้    

12. หลกัฐานประกนัภยัทีผูถื้อบตัรจะไดร้บัและการระบุชือผูร้บัประโยชน์ 

     12.1 หลกัฐานประกนัภยั : ผูถื้อบตัรสามารถใชบ้ตัรเดบิตทีมีความคุม้ครองประกนัภยัใบนันๆ เป็นหลกัฐานแสดง

สิทธิในการเอาประกนัภยัอุบติัเหตุภายใตเ้งือนไขของบริการ 

     12.2 ผูร้บัประโยชน์ : ทายาทโดยชอบดว้ยกฎหมายตามลาํดบั หรือบุคคลทีไดร้ะบุชือเฉพาะเจาะจง ในกรณีทีผู ้

เอาประกนัภยัตอ้งการระบุ แกไ้ข หรือเปลียนแปลง ชือผูร้บัผลประโยชน์  ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัท เมืองไทย

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) โทรศพัทห์มายเลข 1484 

13. การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนกรณีผูเ้อาประกนัภัย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง ผูร้ับประโยชน์ หรือ 

ผูจ้ัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) โทรศพัทห์มายเลข 1484 ศูนยบ์ริการดา้นสินไหม   โทรศพัท ์0-2290-3388 พรอ้มแจง้ ชือ นามสกุล

และหมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขโทรศัพท์ พรอ้มเตรียมเอกสารจดัส่งใหแ้ก่บริษัท  เลขที 252 ถ.รัชดาภิเษก หว้ย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีผูเ้อาประกนัภยั (ผูถื้อบตัร)เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

โดยเอกสารประกอบดว้ย 

      13.1 กรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิง 

 แบบฟอรม์ใบเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 ใบรบัรองแพทย ์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวยัวะทีสูญเสียโดยชดัเจน 

 ฟิลม์เอ็กซเรยห์รือผลการอ่านฟิลม์ 

 รูปถ่ายเต็มตวัและอวยัวะทีสูญเสียของผูเ้รียกรอ้งสิทธิความคุม้ครอง 

 สาํเนาบตัรประชาชน 

 สาํเนาประวติัการรกัษาพยาบาล 

 สาํเนาบตัรเดบิตทีมีความคุม้ครองประกนัภัย ซึงมีหมายเลขบนบตัรตรงกบัชือผูถื้อบตัรกบัธนาคาร 

 สาํเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย/์กระแสรายวนัทีผูกกบับตัร 

        13.2 กรณีเสียชีวิต 

 แบบฟอรม์ใบเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนของบริษัทเมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 สาํเนาใบชนัสูตรพลิกศพ รบัรองสาํเนาโดยหน่วยงานทีออก 

 สาํเนาใบรายงานการผา่ศพ รบัรองสาํเนาโดยหน่วยงานทีออกในกรณีทีมีการผ่าศพพิสูจน์ 

 สาํเนาใบรบัรองการเสียชีวิต รบัรองสาํเนาโดยหน่วยงานทีออก 
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 สาํเนาบนัทึกประจาํวนัของตาํรวจรบัรองสาํเนาโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดี 

 สาํเนาใบมรณะบตัร รบัรองสาํเนาโดยหน่วยงานทีออก 

 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สียชีวิต และผูร้บัผลประโยชน์ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้สียชีวิตและ

ผูร้บัผลประโยชน์ รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูร้บัผลประโยชน์ 

 สาํเนาบตัรเดบิตทีมีความคุม้ครองประกนัภัย ซึงมีหมายเลขบนบตัรตรงกบัชือผูถื้อบตัรกบัธนาคาร 

 สาํเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย/์กระแสรายวนัทีผูกกบับตัร 

        13.3 กรณีทีมีการเรียกรอ้งสิทธิความคุม้ครอง และเอกสารต่างๆ ครบถว้นสมบูรณ์ บริษัทจะดาํเนินการจ่ายค่า

สินไหมใหผู้ร้บัผลประโยชน์ภายใน 7 วนัทาํการ 

 14. การเรียกรอ้งผลประโยชน์การรกัษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุ 

       14.1 กรณีเขา้รบัการรกัษาพยาบาลอันเนืองมาจากอุบติัเหตุในโรงพยาบาลทีอยูใ่นเครือบริษัทฯ ทงักรณีผูป่้วยใน 

(IPD) และ/หรือ ผูป่้วยนอก (OPD) ผูถื้อบตัรสามารถขอใชบ้ริการไดใ้นโรงพยาบาลทีอยู่ในเครือ TPA และบริษัทได ้

โดยไม่ตอ้งสาํรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ทงันี ตอ้งไม่เกินจากวงเงินค่ารักษาพยาบาลทีไดร้ับความคุม้ครอง โดย

แสดงบตัรเดบิตทีมีความคุม้ครองประกนัภยั และ บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ PASSPORT (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู ้

ถือบตัร 

          เวน้แต่ภายใน 5 วันทาํการนับจากวันทีสมัครทาํบตัรเดบิตทีมีความคุม้ครอง หากผูถ้ือบัตรเขา้รับการ
รกัษาพยาบาล ผูถ้ือบัตรจาํตอ้งทาํการสาํรองจ่ายค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน โดยสามารถเรียกรอ้งค่าสินไหม
ทดแทนไดต้ามวิธีการทรีะบุไวใ้นขอ้ 14.2 

       14.2 กรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลอนัเนืองมาจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลทีไม่อยู่ในเครือบริษัทฯ ผูถื้อบัตร

จะตอ้งสาํรองจา่ยค่ารกัษาพยาบาลไปกอ่น ใหติ้ดตอ่ CALL CENTER ของ บริษัท เมืองไทยประกนัภยัจาํกดั (มหาชน) 

โทรศัพท์หมายเลข 1484 พรอ้มแจง้ ชือ นามสกุล  หมายเลขบัตรเดบิต  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พรอ้มเตรียม

เอกสารจดัส่งใหแ้ก่บริษัท เลขที 252 ถ.รัชดาภิเษก   หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วนันับจากวนัทีผูถื้อ

บตัรเขา้รกัษาพยาบาล โดยมเีอกสารดงันี 

 ใบรบัรองแพทยฉ์บบัจริง ระบุสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 

 ใบเสร็จรบัเงินฉบบัจริง 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ/ หรือ สาํนาบตัรประจาํตวัอืนๆทีทางราชการออกใหข้องผูถื้อ 

 บตัรสาํเนาบตัรเดบิตทีมีความคุม้ครองประกนัภยั ซึง มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัชือผูท้าํบตัรกบัธนาคาร 

 สาํเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแสรายวนัทีผูกกบับตัร 

14.3 กรณีทีมีการเรียกรอ้งสิทธิความคุม้ครอง และเอกสารต่างๆ ครบถว้นสมบูรณ์ บริษัทจะดาํเนินการจ่ายค่า

สินไหมใหผู้ร้บั 

ผลประโยชน์ภายใน 7 วนัทาํการ 

15. การเรียกรอ้งผลประโยชน์เงินชดเชยรายไดร้ะหวา่งการรกัษาตวัในโรงพยาบาลจากอุบติัเหตุทัวไป  300 บาท/วนั

คุม้ครองสูงสุด 30 วนั/คนโดยมีเอกสารดงันี 

 สาํเนาใบรบัรองแพทย ์

 สาํเนาใบเสร็จ หรือใบสรุปคา่รกัษาพยาบาลทีระบุรายละเอียดคา่ใชจ้่ายและจาํนวนวนั 

 สาํเนาประวติัการรกัษาสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ/ สาํเนาบตัรประจาํตวัอืนๆทีทางราชการออกให้

ของผูถื้อบตัร 

 สาํเนาบตัรเดบิตทีมีความคุม้ครองประกนัภัย ซึงมีหมายเลขบนบตัรตรงกบัชือผูท้ําบตัรกบัธนาคาร 

 สาํเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแสรายวนัทีผูกกบับตัร 



 

หนา้ 28 จาก 33 

 

การแจง้อุบตัิเหตุ:จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทเมืองไทยประกนัภยั จาํกดั(มหาชน)ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัชา้ ใน

กรณีทีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบทนัที เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่มีเหตุจาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ไดข้า้งตน้ 

แตไ่ดแ้จง้โดยเร็วทีสุดเท่าทีสามารถกระทาํได ้

การเรียกรอ้งและการส่งหลักฐานความเสียหาย:ใหส้่งหลักฐาน กรณีเรียกรอ้งค่าทดแทนจากเสียชีวิตหรือ

ทุพพลภาพใหส้่งภายใน 30 วนันับแตว่นัเสียชีวิตหรือวนัทีเริมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกรอ้งคา่ทดแทนอย่างอืน

ใหส้่งหลกัฐานภายใน180 วนั นับจากวนัทีเกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกรอ้งดงักล่าวภายในกาํหนดไม่ทําใหสิ้ทธิการ

เรียกรอ้งเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีเหตุอนัไม่สามารถเรียกรอ้งภายในกาํหนดและไดท้าํการเรียกรอ้งโดยเร็วทีสุด

แลว้ 

หมายเหตุ : ขอ้กาํหนดและเงือนไขทวัไปอนืๆจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัิเหตุกลุ่ม (แบบพเิศษ) 
 
 

ขอ้กาํหนดและเงือนไข สาํหรบัผูถ้ือบตัรเดบิตพนืฐาน  (K-Basic Debit Card) 
 

1. บัตรเดบิตพืนฐาน (K-Basic Debit Card)  เป็นบัตรเดบิตทีใชบ้ริการร่วมกับบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic 

Banking Account)  เท่านัน   

2. บัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) 1 บัญชี สามารถผูกบัตรเดบิตพืนฐาน(K-Basic Debit Card)  

ได ้ 1 บตัรเท่านัน  

3. ผูถื้อบตัรตกลงชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้/ออกบตัรใหม ่ และคา่ธรรมเนียมรายปี สาํหรบับตัรเดบิตพืนฐาน(K-

Basic Debit Card)  ทีผูกกับบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) ตามอัตราทีธนาคารกาํหนด ทังนี ใน

กรณีทีบญัชีเงินฝากพืนฐานถูกเปลียนแปลงรูปแบบบญัชีเป็นบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์   ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขการ

เปิดบัญชีและใชบ้ัญชีเงินฝากพืนฐาน  ผูถ้ือบัตรตกลงชําระค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตพืนฐาน (K-Basic Debit 

Card)    ตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมสาํหรบับตัรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย โดยตกลงยินยอมใหธ้นาคารหักเงิน

จากบัญชีเงินฝากทีผูกกบับัตรเดบิตพืนฐาน (K-Basic Debit Card)  เมือครบรอบปีการเป็นผูถื้อบัตรเดบิตพืนฐาน 

(K-Basic Debit Card)  และผูถื้อบัตรตกลงจะนําเงินเขา้บญัชีไวก้่อนกาํหนดเวลาทีธนาคารกาํหนด เพือใหธ้นาคาร

สามารถดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีดงักล่าวตามขอ้ตกลงนีได ้

 

ขอ้กาํหนดและเงือนไขบตัรเดบติแมงมมุกสิกรไทยในส่วนของการใชง้านในระบบรถไฟฟ้า 
  
 บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทย   ต่อไปนีเรียกว่า “บัตร”  เป็นบัตรทีสามารถใชเ้ป็นบัตรโดยสารในระบบ

รถไฟฟ้าในสายเฉลิมรชัมงคล (สายสีนําเงิน)  สายฉลองรชัธรรม (สายสีม่วง) รวมถึงเสน้ทางอืนๆ และระบบคมนาคม

ขนส่งในอนาคต ตามโครงการตวัร่วมบตัรแมงมุม  ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ระบบรถไฟฟ้า” ภายใตข้อ้กาํหนดในการใช้

ระบบรถไฟฟ้าทีไดป้ระกาศไว ้ 
1. ธนาคารใหบ้ริการออกบตัร ผ่านระบบ K Plus หรือสาขาของธนาคารทีใหบ้ริการ กรณีทีบตัรชาํรุดจากการใชง้าน

หรือการเก็บรกัษาของผูถื้อบตัร ทาํใหไ้ม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงิน หรือไม่สามารถใชเ้ดินทางในระบบรถไฟฟ้า

ไดต้ามปกติ ผูถื้อบตัรสามารถขอออกบัตรใหม่  โดยคิดค่าธรรมเนียมทําบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี เป็นไปตาม

ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมบริการของธนาคาร ทังนี ธนาคารจะทําการยกเลิกบัตรเก่าและผูถื้อบัตรสามารถขอคืน

มูลคา่การเดินทางคงเหลือในบตัรเกา่ได ้ตามขอ้ 2.5 
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2. เงือนไขการใชบ้ตัรในระบบรถไฟฟ้า 

 2.1 ประเภทบัตร   บตัรร่วมธุรกิจ (Co-Brand Card) ในการทําบัตรใหม่ มูลค่าการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า

เท่ากบั 0 บาท  

 2.2 การเติมมูลค่าในบตัรเพือใชเ้ดินทางในระบบรถไฟฟ้า  ผูถื้อบตัรสามารถเติมมูลค่าในบตัรเพือใชเ้ดินทาง

ในระบบรถไฟฟ้า ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “มูลค่าการเดินทาง” ไดที้หอ้งออกบัตรโดยสารในสถานีรถไฟฟ้า ในเวลาทํา

การ ตามเงือนไขทีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึงต่อไปนีจะเรียกวา่ “รฟม.” กาํหนด โดยตอ้งเติมเป็น

มูลค่าขนัตําเท่ากับ 100 บาท สามารถเพิมขึนไดเ้ป็นจาํนวนเท่าของ  100 บาท  และวงเงินในบัตรจะตอ้งไม่เกิน 

10,000 บาท  

 2.3 การใชบ้ตัรเดินทางในระบบรถไฟฟ้า   

 ผูถื้อบตัรสามารถใชบ้ตัรเดินทางในระบบรถไฟฟ้า ดว้ยการแตะบตัรผา่นเขา้-ออกทางประตูอตัโนมัติตาม

ประกาศ เงือนไข ระเบียบ และขอ้กาํหนดของ รฟม.  

 บตัรไม่มีค่ามดัจาํบัตร  และไม่สามารถมีมูลค่าติดลบได ้ดงันันหากมีการเดินทางเกนิกว่ามูลค่าคงเหลือ

ภายในบตัร ผูถื้อบตัรจะตอ้งเติมเงินใหมู้ลค่าบนบตัรคงเหลือมากกว่ามูลค่าการเดินทางเสียก่อน จึงสามารถออกจาก

ระบบรถไฟฟ้าได ้  

 กรณีหยุดใชง้านบตัรในระบบรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลาเกิน  2 ปี นับจากวนัทีเดินทางครงัสุดทา้ย จะไม่

สามารถใชบ้ตัรเดินทางได ้ผูถื้อบตัรตอ้งนําบตัรมาเติมมูลค่าเดินทางทีหอ้งออกบัตรโดยสารก่อน จึงสามารถเดินทาง

ได ้ทงันีมูลค่าการเดินทางคงเหลือในบตัรกอ่นหน้าการเติมมูลคา่ยงัคงใชไ้ด ้ 

 กรณีมีขอ้สอบถามเรืองการใชบ้ัตรเดินทางในระบบรถไฟฟ้า โปรดติดต่อ ศูนยบ์ริการขอ้มูล รฟม. (Call 

Center) โทรศพัท ์หมายเลข 02-7164044  ในวนัและเวลาทาํการ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์เวลา 08:00 น. - 17:00 

น.  ยกเวน้วนัหยุดราชการ และวนัหยุดตามธรรมเนียมของ รฟม.  

    2.4 กรณีเกิดปัญหาในการใชบ้ตัรระหว่างเดินทางในระบบรถไฟฟ้า  ผูถื้อบตัรสามารถติดต่อเจา้หน้าทีทีหอ้ง

ออกบตัรโดยสาร โดยผูถื้อบัตรจะตอ้งชาํระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. ทังนี หากบตัรดงักล่าวยงัไม่สามารถใช้

เดินทางไดใ้นครงัต่อไป ผูถื้อบตัรสามารถติดต่อสาขาของธนาคารทีใหบ้ริการ   

      2.5 กรณีบตัรหาย ชาํรุด ถกูยดึ หมดอายุ หรือยกเลิกบตัร และการขอคืนมูลค่าการเดินทาง 

 เนืองจาก บัตรเป็นกรรมสิทธิของธนาคาร กรณีบัตรหาย ชาํรุด ถูกยึด หมดอายุ หรือยกเลิกบัตร ผูถื้อ

บตัรสามารถติดต่อสาขาธนาคาร เพือดาํเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบติังานของธนาคาร 

 กรณีบตัรชาํรุดหรือยกเลิกบตัรเฉพาะการใชง้านในส่วนการทาํธุรกรรมการเงินกบัธนาคาร ผูถื้อบตัรยงัคง

สามารถใชบ้ตัร เป็นบตัรโดยสารในระบบรถไฟฟ้าไดต้ามปกติ เนืองจากการใชบ้ตัรเพือทําธุรกรรมทางการเงินเป็นคน

ละสว่นกบัการใชบ้ตัรเพือใชเ้ดินทางในระบบรถไฟฟ้า 

 อยา่งไรก็ดี กรณีทีผูถื้อบตัรแจง้ความประสงคข์อคืนมูลค่าการเดินทางทีคงเหลืออยู่ในบตัร ธนาคารจะทาํ

การยกเลิกการใชง้านบตัรทงัในส่วนการทาํธุรกรรมทางการเงินและแจง้ รฟม. ใหท้าํการยกเลิกบตัรเพือใชเ้ดินทางใน

ระบบรถไฟฟ้าทนัที 

 กรณีบตัรเสีย/ชาํรุดและผูถื้อบัตรตอ้งการขอคืนมูลค่าการเดินทาง ผูถื้อบตัรจะตอ้งคืนบตัรทีเสีย/ชาํรุด ที

สาขาของธนาคารทีใหบ้ริการ เพือยกเลิกบัตรในระบบธนาคารและทําลายบัตรพรอ้มกรอกใบคําขอคืนมูลค่าการ

เดินทาง โดยธนาคารจะแจง้ รฟม. ใหต้รวจสอบมูลค่าการเดินทางคงเหลือภายใน 7 วันทําการ (“วันทาํการ” 

หมายถึง วันทีมิใช่วนัเสาร ์วันอาทิตย ์และวันทีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศใหเ้ป็นวันหยุดทําการของ
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ธนาคารพาณิชย)์ นับจากวนัทีไดร้บัใบคาํขอฯ และธนาคารจะคืนมูลค่าการเดินทางคงเหลือในบตัรใหผู้ถื้อบตัรภายใน 

7 วนัทําการ นับจากวนัทีธนาคารไดร้ับการยืนยนัมูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรจาก รฟม. ทังนี การตรวจสอบ

มูลคา่การเดินทางคงเหลือในบตัรเป็นไปตามขอ้มูลและการประมวลผลของ รฟม. ธนาคารเป็นเพียงตวักลางในการคืน

มูลค่าการเดินทางคงเหลือใหแ้ก่ผูถื้อบตัรเท่านัน กรณีผูถื้อบตัรมีขอ้สงสยัเกียวกบัมูลค่าการเดินทางคงเหลือ สามารถ

ติดตอ่สอบถามช่องทางขา้งตน้ 

 กรณีบตัรสูญหาย หรือไม่มีบตัรไปแสดงกบัเจา้หนา้ทีสาขาธนาคารทีใหบ้ริการ    (ยกเวน้กรณีบตัรถูกยึด

ทีเครืองเอทีเอ็ม) ผูถื้อบตัรไม่สามารถขอคืนมูลค่าการเดินทางได ้แต่สามารถอายดับตัรในส่วนการใชง้านทาํธุรกรรม

ทางการเงินทีผูกกบับัญชีธนาคารไดเ้ท่านัน ทงันีผูถื้อบัตรสามารถทาํการอายัดบตัรผ่านบริการ K PLUS, สาขาของ

ธนาคาร หรือ  K-Contact  Center  โทร 02-8888888 

 กรณีบตัรถูกยึดทีเครืองเอทีเอ็มและผูถื้อบตัรประสงคจ์ะยกเลิกบตัรดงักล่าว  ผูถ้ือบตัรสามารถติดต่อ K-

Contact Center  โทร 02-8888888 เพือขอคืนมูลค่าการเดินทางโดยธนาคารจะทําการยกเลิกการใชง้านบตัรทังใน

ส่วนการทาํธุรกรรมทางการเงินและแจง้ รฟม. ใหท้ําการยกเลิกบตัรเพือใชเ้ดินทางในระบบรถไฟฟ้า พรอ้มทังแจง้ รฟ

ม. ใหต้รวจสอบมูลค่าการเดินทางคงเหลือภายใน 7 วนัทาํการ นับจากวนัทีไดร้บัแจง้จากผูถื้อบตัร และธนาคารจะคืน

มูลค่าการเดินทางคงเหลือใหผู้ถื้อบตัรภายใน 7 วนัทาํการ    นับจากวนัทีธนาคารไดร้บัการยืนยนัมูลค่าการเดินทาง

คงเหลือในบัตรจาก รฟม. ตามเงือนไขขา้งตน้ 

 

สิทธพิเิศษสาํหรบัผูถ้ือบตัรเดบิต MADCARD ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) มีความยนิดีทีจะมอบสิทธิพิเศษ ใหแ้กผู่ถื้อบตัรเดบิต MADCARD ของ 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ผูถ้อืบตัร”) ตามรายละเอียดและเงือนไขดงัต่อไปนี 

1. รับเงินคืน (Cash back) สูงสุด 1 (หนึง) % เมือใชจ้่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตามทีธนาคารกาํหนด (“ช่องทาง
ออนไลน”์) ในระหว่างวนัที 1 กนัยายน 2562 จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2562 (“ระยะเวลาไดร้บัเงินคืน”) โดยมี

เงือนไขการเขา้ร่วมรายการดงันี 

1.1 เมือผูถื้อบตัรใชจ้่ายดว้ยบัตรเดบิต MADCARD ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“บตัร”) ผ่านช่องทางออนไลน์

ในระหว่างระยะเวลาไดร้บัเงินคืน เพือลงโฆษณาผา่น Facebook Ads และ Google Ads มากกว่าหรือเท่ากบั 10,000 

(หนึงหมืน) บาท/ครงั ผูถื้อบตัรจะไดร้ับเงินคืน (Cash back) 1 (หนึง) % ของยอดทีใชจ้า่ยในแต่ละครงั หรือ 

1.2 เมือผูถื้อบตัรใชจ่้ายดว้ยบตัรผา่นช่องทางออนไลน์ในระหว่างระยะเวลาไดร้บัเงินคืน มากกวา่หรือเท่ากบั 1,000 

(หนึงพนั) บาท/ครงั ผูถื้อบตัรจะไดร้ับเงินคืน (Cash back) 0.5 (ศนูยจุ์ดหา้) % ของยอดทีใชจ้่ายในแต่ละครงั  

1.3 หากรายการใชจ้่ายใดเขา้เงือนไขการรบัเงินคืนตาม 1.1 แลว้ ผูถื้อบตัรจะไม่ไดร้บัเงินคืนจากเงือนไขการรับ

เงินคืนตาม 1.2 และผูถื้อบตัรจะตอ้งไม่มีการยกเลิกรายการใชจ้า่ยดงักลา่วในภายหลงั  

1.4 จาํกดัเงินคืน (Cash back) รวมสูงสุด 1,000 (หนึงพนั) บาท / บตัร 1 (หนึง)  ใบ / 1 (หนึง) เดือนตาม

ปฏิทิน  

1.5 ธนาคารจะนําเงินคืน (Cash back) เขา้บัญชีเงินฝากผูกกับบัตร ในเวลาทีธนาคารกําหนด ภายใน 60  

(หกสิบ) วนั ภายหลงัจากวนัสินเดือนทีมีรายการใชจ้่ายตามทีกาํหนด  

1.6 กรณีธนาคารไม่สามารถนําเงินเขา้บัญชีตามเงือนไขขา้งตน้ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด และไม่ว่าในครังใดก็ตาม 

ธนาคารถือว่าผูถื้อบตัรสละสิทธิทีจะไดร้บัเงินคืน (Cash back) ในครงันัน 

1.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการใหเ้งินคืน (Cash back) ใหแ้กผู่ถื้อบตัรทีชาํระค่าธรรมเนียมรายปีครบถว้น และ

บตัรตอ้งมีสถานะปกติ และไมมี่การยกเลิกบตัรกอ่นไดร้บัเงินคืน (Cash back)   
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1.8 วิธีการคาํนวณสิทธิและเงินคืน (Cash back) เป็นไปตามวิธีการของธนาคารและตามขอ้มูลทีธนาคารไดร้ับผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงือนไขของสิทธิพิเศษนี รวมทงั

สิทธิเรียกคืนเงินทีธนาคารไดจ้่ายไปแลว้หากธนาคารพบวา่ผูถื้อ 

2. รบัส่วนลดครึงราคาสาํหรบัซือสมุดเช็คธนาคารกสิกรไทย สูงสุดไม่เกนิ 5 (หา้) เล่ม จาํกดัสิทธิ 1 (หนึง) ครงั/บตัร/

ปี ในระหวา่งวนัที 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีเงือนไขการเขา้ร่วมรายการดงันี 

2.1 ธนาคารจะส่ง SMS แจง้สิทธิและวิธีการรับรหัสส่วนลดแก่ผู้ถือบัตรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที

ธนาคารอนุมติับตัรใหแ้ก่ผูถื้อบตัร (กรณีการสมคัรบตัรปีแรก) หรือภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับถดัจากวนัทีผูถื้อบตัรชําระ

คา่ธรรมเนียมรายปีปีถดัไปครบถว้นแลว้ 

2.2 ผูถื้อบตัรจะตอ้งดาํเนินการกดรบัรหสัส่วนลดตามวิธีการทีระบุในขอ้ 2.1 และแสดง SMS รหสัส่วนลดทีไดร้ับ 

พรอ้มบตัรทีมีสถานะปกติ ณ สาขาของธนาคาร ภายในระยะเวลากอ่นวนัหมดอายุทีระบุใน SMS  

2.3 ธนาคารจะส่ง SMS แจง้สิทธิ และรหสัส่วนลดไปยงัหมายเลขโทรศพัท์เคลือนทีทีผูถื้อบตัรแจง้ไวก้บัธนาคาร

เพียงครงัเดียว หากผูถื้อบตัรเปลยีนหมายเลขโทรศพัทเ์คลือนทีโดยไม่แจง้ธนาคารทราบกอ่นทีธนาคารส่ง SMS หรือ

ผูถื้อบตัรไม่ไดร้บั SMS โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือมีการลบ SMS ดงักล่าว ถือว่าผูถื้อบัตรสละสิทธิทีจะไดร้ับ

รหสัส่วนลด   

2.4 ผูถื้อบตัรไม่สามารถถ่ายรูปรหสัส่วนลด หรือจบัภาพหน้าจอ (Screenshot) SMS รหสัส่วนลด เป็นรูปภาพ 

เพือแสดงตอ่เจา้หน้าทีธนาคาร หรือส่งตอ่ใหบุ้คคลอืน เพือใชสิ้ทธ ิ

2.5 ผูถ้ือบตัรไมส่ามารถโอนสิทธิการใชร้หสัส่วนลดใหบุ้คคลอืนได ้

2.6 ธนาคารสงวนสิทธิการใหส้่วนลด เฉพาะในปีแรกทีสมคัรบัตรและปีถัดจากปีแรกทีสมคัรบัตรเท่านัน เวน้แต่

ธนาคารจะเปลียนแปลงเงือนไขในภายหลงั 

2.7 เงือนไขการซือสมุดเช็คเป็นไปตามทีธนาคารกาํหนด 

3. รับสิทธิพิเศษ Reward Plus เทียบเท่าบัตร K MY (2019 Reward Plus) โดยสามารศึกษาเงือนไขได้จาก 

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kbankdebitcard.aspx ทังนี สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตาม

เงือนไขทีเจา้ของสินคา้หรือบริการกาํหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกยีวขอ้ง 

4.  รับ สิทธิพิ เศษจาก VISA โดยสามารถศึกษาเ งือนไขได้จาก https://www.visa.co. th/th_TH/run-your-

business/small-business-tools/visa-smallbusiness-offers.html ทังนี สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขที 

VISA กาํหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกยีวขอ้ง 

5. สิทธิพิเศษนีไม่สามารถใชร้่วมกบัสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอืนได ้และไมส่ามารถโอนใหผู้อื้น หรือ

แลกเปลียนเป็นเงินสด หรือของรางวลัอืนได ้ 

6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงือนไขของสิทธิพิเศษนี ไม่ว่าทังหมดหรือ

บางสว่นไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อบัตรทราบลว่งหน้า  

7. กรณีมีขอ้พิพาท คาํตดัสินของธนาคารถือเป็นทีสินสุด 

8. สามารถสอบถามรายละเอียดและเงือนไขเพิมเติมไดที้ https://kasikornbank.com หรือ K-Contact Center โทร 

02-8888888  
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ขอ้กาํหนดและเงือนไขของสทิธพิเิศษสาํหรบัผูถ้ือบตัรเดบติ Journey 

ตงัแต่วนัท ี11 กนัยายน 2562 ถึงวนัท ี31 ธนัวาคม 2562 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) มีความยินดีทีจะมอบสิทธิพิเศษ ใหแ้กผู่ถื้อบตัรเดบิต Journey (“ผูถ้อืบตัร”) 

ดงันี 

1. ผูถื้อบตัรสามารถใชจ้า่ยดว้ยสกุลเงินต่างประเทศทุกสกุลเงินทวัโลกทีเครืองอนุมติัวงเงินอตัโนมติั (EDC) โดยไมม่ี

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศในอตัรา 2.5%  

2. ผูถื้อบตัรสามารถใชห้อ้งรบัรอง Miracle Lounge ทีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู และดอนเมือง ขาออกต่างประเทศ โดย

ไมม่ีค่าใชจ่้าย 1 ครงัต่อปีปฏิทิน (มูลคา่สูงสุด 1,200 บาท) โดยมีเงือนไขการรบัสิทธิ ดงันี 

2.1 ผูถื้อบตัรแสดงบตัรเดบิต Journey พรอ้ม Boarding Pass ต่อเจา้หนา้ทีตรวจสอบสิทธิกอ่นเขา้ใชบ้ริการ 

2.2 จาํกดัระยะเวลาการใชบ้ริการครงัละ 2 ชวัโมง เท่านัน หากผูถื้อบตัรมีความประสงคจ์ะเขา้ใชบ้ริการเกินกว่า

ระยะเวลาทีกาํหนด ผูถื้อบตัรตอ้งชาํระค่าบริการเพิมเติมดว้ยตนเอง ตามอตัราที Miracle Lounge กาํหนด 

2.3 ในกรณีทีผูถื้อบตัรนําผูติ้ดตามเขา้ใชบ้ริการทีหอ้งรบัรองดว้ย ผูติ้ดตามสามารถเขา้ใชบ้ริการไดโ้ดยตอ้งชาํระ

ค่าบริการเพิมเติมดว้ยตนเองในราคาปกติตามที Miracle Lounge กาํหนดไว ้

2.4 เมือใชสิ้ทธิเขา้ใชบ้ริการหอ้งรบัรอง Miracle Lounge ครบแลว้ ผูถื้อบตัร และผูติ้ดตามตอ้งชาํระคา่บริการเต็ม

จาํนวนในการใชบ้ริการครงัต่อไปตามที Miracle Lounge กาํหนด 

3. ผูถื้อบตัรไดร้บัสิทธิประกนัการเดินทางต่างประเทศจาก Cigna สูงสุด 10 วนั ความคุม้ครองสูงสุด 1,500,000 

บาท โดยมีเงือนไขการรบัสิทธิ ดงันี 

3.1 ผูถื้อบตัรลงทะเบียนลว่งหน้าผา่นทาง https://www.cigna.co.th/visa อยา่งน้อย 1 วนัก่อนเดินทาง 

3.2 กรมธรรมจ์ะถูกส่งใหท้าง e-mail ทีลงทะเบียนไว ้

3.3 ผูถื้อบตัรตอ้งมียอดใชจ่้ายสะสมอยา่งน้อย 20,000 บาท ทีต่างประเทศ ในชว่งเวลาของประกนัการเดินทาง 

เพือรักษาสิทธิในครงัถดัไป จาํกดัเดือนละ 1 สิทธิ 

3.4 สิทธิพิเศษนีสาํหรบัผูถื้อบตัรเดบิต Journey อายุระหว่าง 18-80 ปี 

3.5 ชือบนหน้าบตัรวซี่าตอ้งตรงกบัชือ-นามสกุลทีระบุบนบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูร้บั

สิทธิ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชือบนบตัรวีซ่าไม่ตรงกบับตัรประจาํตวั

ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

3.6 รบัประกนัโดยบริษัทซิกน่าประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เงือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัและอืนๆ เป็นไปตามที

บริษัทฯกาํหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงขอ้กาํหนดและเงือนไข โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า กรณีที

มีขอ้พิพาทใหถื้อคาํตดัสินของบริษัทฯเป็นทีสินสุด  

3.7 สอบถามเพิมเติมไดที้: Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร.1758 วนัจนัทร ์- ศุกร ์08.30-20.00 น. 

และวนัเสาร ์- อาทิตย ์08.30 - 17.30 น. (ยกเวน้วนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

4. ผูถื้อบตัรไดร้บัสิทธิสว่นลด 100 บาท เมือนําบัตรเดบิต Journey ผูก GrabPay และใชบ้ริการ Grab ไป-กลบัท่า

อากาศยานในพืนทีที Grab ใหบ้ริการ 

4.1 ใชบ้ริการ Grab ไดเ้ฉพาะ GrabCar Plus, GrabSUV, GrabCar Premium, GrabVan and GrabCar Luxe 
4.2 กรอก Promo Code ‘KJOURNEY’ กอ่นชาํระค่าบริการ 

4.3 จาํกดัการใชส้ว่นลดสูงสุด 2 ครงั/ผูใ้ช ้และจาํกดั 100 สิทธิ/วนั 

5. รบัสิทธิพิเศษ Reward Plus เทียบเท่าบตัร K MY (2019 Reward Plus) โดยสามารศึกษาเงือนไขไดจ้าก 

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kbankdebitcard.aspx ทงันี สิทธิพิเศษดงักล่าวเป็นไปตาม

เงือนไขทีเจา้ของสินคา้หรือบริการกาํหนด ธนาคารไมมี่ส่วนเกยีวขอ้งดว้ย 
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6. รบัสิทธิพิเศษจาก VISA (VISA Debit Privilege) โดยสามารศึกษาเงือนไขไดจ้าก https://vthgservice.com ทงันี 

สิทธิพิเศษดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขที VISA กาํหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกยีวขอ้งดว้ย 

7. สาํหรบัลูกคา้ทีสมคัรบตัรเดบิต Journey ภายในวนัที 31 ธนัวาคม 2562 สามารถรบั SIM Go Inter ASIA-AUS-

USA 6GB นาน 10 วนั จาก DTAC มูลคา่ 399 บาท โดยมีรายละเอียดการรบัสิทธิ ดงันี 

7.1 ลูกคา้โปรดแจง้พนักงาน และตรวจสอบวิธีกดรหสัรบัสิทธิ ณ DTAC Hall ทุกสาขา ยกเวน้สาขาทีสนามบิน 

7.2 ลูกคา้แสดงขอ้ความและ Code ทีปรากฏตามหน้าจอ พรอ้มบตัรประชาชนใหแ้กพ่นักงาน DTAC Hall ทุกสาขา 

ยกเวน้สาขาทีสนามบิน เพอืรบัสิทธิ 

7.3 ขอสงวนสิทธิในการถ่ายภาพหนา้จอมือถือเพือรบัสิทธิ 

7.4 จาํกดั 1 สิทธิ/คน 

7.5 กรณีทีมีการกดรหสัแลว้ ไม่ไดนํ้าไปใชสิ้ทธิภายในเวลาทีกาํหนด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิในการรบั SIM Go 

Inter หรือชดเชยใหใ้นทุกกรณี 

7.4 เงือนไขอนื ๆ เป็นไปตามทีธนาคารกาํหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงขอ้กาํหนดและเงือนไข 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

8. ลูกคา้สามารถผูก 1 บญัชีกบับตัรเดบิต Journey ไดเ้พียงบตัรเดียวเท่านัน 

9. สิทธิตามรายการนี ไม่สามารถโอนใหผู้อื้น หรือแลกเปลียนเป็นเงินสด หรือของรางวลัอืนได ้ 

10. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงหรือยกเลิกรายละเอยีดและเงือนไขของรายการนี ไม่วา่ทงัหมดหรือ

บางสว่นไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า  

11. รายละเอียดเกยีวกบัรายการนี เป็นไปตามเงือนไขทีธนาคารไดป้ระกาศไวเ้ป็นหลกัฐาน  

12. กรณีมีขอ้พิพาท คาํตดัสินของธนาคารถือเป็นทีสิมสุด 

13. สามารถสอบถามรายละเอียดและเงือนไขเพิมเติมไดที้ https://kasikornbank.com หรือ K-Contact Center โทร 

02-8888888 
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