ข้อกำหนดและเงือ่ นไขกำรเปิ ดและใช้บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ฉบับนี ้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ใช้บงั คับ
ระหว่ำง บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “ธนำคำร”) กับผูท้ ี่ขอเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
(ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “ผู้ฝำก” และจะเรียกบัญชีเงินฝำกนีว้ ำ่ “บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์

(K-eAccount)”) โดยผูฝ้ ำกตกลงยินยอม

ผูกพันและปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี ้
คุณสมบัติของผู้เปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
 บุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยมีอำยุ 12 ปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไป
ลักษณะของบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
 มีทงั้ บัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ประเภทประจำอิเล็กทรอนิกส์ (K-eFixed
Account) ประเภททวีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eTaweesup Account) และ/หรือบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น
ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมที่ธนำคำรจะเปิ ดให้บริกำรในแต่ละขณะ
 เป็ นบัญชีเงินฝำกประเภทไม่มีสมุดคูฝ่ ำก (Non Passbook) ชื่อบัญชีเงินฝำกจะต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูฝ้ ำก โดยไม่อนุญำต
ให้ใช้ชื่ออื่นหรือนำมแฝงหรือให้ผอู้ ื่นเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ และไม่สำมำรถเปิ ดบัญชีชื่อร่วมได้
 ผูฝ้ ำกไม่มีสิทธิ ที่จะโอนสิทธิ ตำมบัญชีเงินฝำกให้ผอู้ ื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือนำไปเป็ นหลักประกันแก่บุคคลอื่น ไม่ว่ำ
ทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วน เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกธนำคำรก่อน
 ผูร้ บั ผลประโยชน์ที่แท้จริงต้องเป็ นผูเ้ ปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) เองเท่ำนัน้
ขั้นตอนกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS
 ขั้นตอนสำหรับผู้ฝำกที่ต้องกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) พร้อมสมัครใช้บริกำร K PLUS
เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ดังกล่ำว ดังนี้
(1) ผูฝ้ ำกดำวน์โหลดแอปพลิเคชันบริกำร K PLUS เลือก “ไม่มีบญ
ั ชีเงินฝำกกสิกรไทย” โดยกรอกข้อมูลและปฏิบตั ิ
ตำมขัน้ ตอนที่ปรำกฎบนหน้ำจอจนถึงขัน้ ตอนกำรพิสจู น์และยืนยันตัวตน ได้ทกุ วันตลอด 24 ชั่วโมง
(2) ผูฝ้ ำกต้องไปพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่สำขำของธนำคำร หรือจุดบริกำรที่ธนำคำรกำหนด หรือพิสจู น์และยืนยัน
ตัวตนผ่ำนระบบและแพลตฟอร์มของ NDID ผ่ำนบริกำร K PLUS
(3) เมื่อผูฝ้ ำกได้พิสจู น์และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผูฝ้ ำกจะต้องเข้ำแอปพลิเคชันบริกำร K PLUS เพื่อปฏิบตั ิตำม
ขัน้ ตอนที่เหลือจนครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหำกผูฝ้ ำกดำเนินกำรตำมข้อ (2) นีร้ ะหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 20.00 น. กำรเปิ ด
บัญ ชี เ งิ น ฝำกอิ เล็กทรอนิก ส์ (K-eAccount) และกำรสมัค รใช้บ ริกำร K PLUSจะมี ผลสำเร็จทันที หำกผู้ฝำก
ดำเนินกำรตำมข้อ (2) นีภ้ ำยหลังเวลำ 20.00 น. กำรเปิ ดบัญชีจะมีผลสำเร็จในวันถัดไปเวลำ 06.00 น.
(4) ผูฝ้ ำกจะต้องดำเนินกำรตำมกระบวนกำรทัง้ หมดให้เสร็จสิน้ ภำยใน 15 วัน (กรณีพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่สำขำ
ของธนำคำรหรือจุดบริกำรที่ธนำคำรกำหนด) หรือภำยใน 24 ชั่วโมง (กรณีพิสจู น์และยืนยันตัวตนผ่ำนระบบและ
แพลตฟอร์มของ NDID ผ่ำนบริกำร K PLUS) นับตัง้ แต่วนั ที่ผฝู้ ำกให้ขอ้ มูลไว้กับธนำคำรตำมข้อ (1) เสร็ จ สิ น้
หำกผู้ฝ ำกไม่ ดำเนิ น กำรตำมกระบวนกำรทั้ง หมดให้เสร็จสิน้ ภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ถือว่ำกำรเปิ ด
บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และกำรสมัครใช้บริกำร K PLUS ไม่สำเร็จและธนำคำรจะนำข้อมูล
และรำยละเอียดที่ผูฝ้ ำกให้ไว้แก่ธนำคำรออกจำกระบบของธนำคำร
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 ขั้นตอนสำหรับผู้ฝำกรำยเดิมที่เคยสมัครใช้บริกำร K PLUS แล้ว ดังนี้
(1) ผูฝ้ ำกสำมำรถเปิ ดบัญชีเงิ นฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS ได้ทุกวัน ระหว่ำงเวลำ
06.00 น. – 20.00 น. โดยกำร Login เข้ำสู่บริกำร K PLUS ตำมปกติ ไปที่เ มนู “บริกำรอื่น ” เลือ กเมนูย่อย
“เปิ ดบัญชีเงินฝำก” และกด “เปิ ดบัญชีใหม่” กรอกข้อมูลและปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนที่ปรำกฎบนหน้ำจอ
(2) ผูฝ้ ำกปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนที่ปรำกฏบนหน้ำจอ จนถึงขัน้ ตอนสุดท้ำยคือกำรกดปุ่ มยืนยันข้อมูลกำรเปิ ดบัญชี
 กำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรแจ้งผลกำรเปิ ด
บัญชีผ่ำนฟั งก์ชนั Feed ของบริกำร K PLUS และ E-mail Address (ถ้ำมี) หรือตำมช่องทำงอื่นที่ธนำคำรกำหนดต่อไป
ในอนำคต โดยจะแจ้งภำยใน 24 ชั่วโมง นับตัง้ แต่วนั ที่ผฝู้ ำกดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์
(K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS ครบถ้วนสมบูรณ์
ช่องทำง/บริกำรในกำรทำธุรกรรม
 ผูฝ้ ำกสำมำรถทำธุรกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ตำมที่ธนำคำรกำหนดได้ผ่ำน
ช่องทำง/บริกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
- บริกำร K PLUS และเครื่อง ATM/CDM : ผูฝ้ ำกสำมำรถทำธุรกรรมทุกประเภท ตำมที่ธนำคำรเปิ ดให้บริกำรเช่น
ฝำก ถอน โอนเงิน ชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร ชำระค่ำสำธำรณูปโภค และชำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
- สำนักงำนสำขำของธนำคำร : ผูฝ้ ำกสำมำรถฝำก ถอน และบริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้บริกำรต่อไปในอนำคต
- K-Contact Center โทร. 02-8888888 : ผูฝ้ ำกสำมำรถขอรำยกำรเดินบัญชี อำยัดหรือยกเลิกอำยัดบัญชี รวมถึง
สำมำรถใช้บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้บริกำรต่อไปในอนำคต
- จุดบริกำรตัวแทนของธนำคำร ผูฝ้ ำกสำมำรถฝำกเงิน และถอนเงิน
 หำก (1) ผูฝ้ ำกเปลี่ยนหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ (2) ผูฝ้ ำกยกเลิกกำรใช้บริกำร K PLUS ผูฝ้ ำกจะยังสำมำรถใช้
บริกำรผ่ำนเครื่อง ATM/CDM สำนักงำนสำขำของธนำคำร K-Contact Center และจุดบริกำรตัวแทนของธนำคำร
ได้ตำมประเภทธุรกรรมที่ธนำคำรกำหนดให้สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง/บริกำรนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ หำกผูฝ้ ำกได้ขอใช้บริกำร
K PLUS ใหม่ ผูฝ้ ำกสำมำรถผูกบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของตน กับบริกำร K PLUS ได้ใหม่ โดย
ผูฝ้ ำกจะต้องปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนที่ธนำคำรกำหนด
กำรปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
 ผูฝ้ ำกสำมำรถปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS ระหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 22.00 น.
 กรณีผฝู้ ำกที่ใช้บริกำร K PLUS ต่ำกว่ำ version 5.3 ผูฝ้ ำกจะต้องโอนเงินฝำกคงเหลือทัง้ หมดที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ณ วันทำรำยกำรปิ ดบัญชี (หำกมี) ออกไปยังบัญชีเงินฝำกของธนำคำรกสิกรไทยบัญชีอื่น
(ของบุคคลใดก็ได้) ก่อนจึงจะสำมำรถปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์( K-eAccount) ได้ โดยธนำคำรจะดำเนินกำรจ่ำย
ดอกเบีย้ คงค้ำง (หำกมี) ไปยังบัญชีเงินฝำกที่ผู้ฝำกทำรำยกำรโอนเงินฝำกคงเหลือไปข้ำงต้น และปิ ดบัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้ภำยในวันทำกำรถัดไป
 กรณีผฝู้ ำกที่ใช้บริกำร K PLUS ตัง้ แต่ version 5.3 ผูฝ้ ำกจะต้องโอนเงินฝำกคงเหลือทัง้ หมดที่มีอยู่ในบัญชีเงิน ฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ณ วันทำรำยกำรปิ ดบัญชี (หำกมี) ออกไปยัง บัญชีเงินฝำกอื่นธนำคำรใดก็ได้ โดย
ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินต้น พร้อ มจ่ำยดอกเบีย้ เงินฝำกที่คำ้ งจ่ำย (หำกมี) ไปยังบัญชีเงินฝำกที่ผฝู้ ำกระบุ และปิ ด
บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้ภำยในวันที่ผฝู้ ำกแสดงควำมประสงค์ขอปิ ดบัญชี
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 ธนำคำรจะแจ้งผลกำรปิ ดบัญชีผำ่ น SMS และ E-mail address (ถ้ำมี) ที่ผฝู้ ำกแจ้งไว้กบั ธนำคำร และฟั งก์ชนั Feed ของ
บริกำร K PLUS หรือตำมช่องทำงอื่นที่ธนำคำรกำหนดต่อไปในอนำคต
กรณีปิดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนช่องทำง/บริกำรอื่นๆ (ถ้ำมี)
 ผูฝ้ ำกจะต้องปฏิบัติตำมขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์สำหรับกำรปิ ดบัญชี เงิ นฝำกอิเล็กทรอนิกส์ ( K-eAccount) ในแต่ละ
ช่องทำง/บริกำรตำมที่ธนำคำรกำหนด
อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกและอัตรำค่ำธรรมเนียม
 เป็ นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกและอัตรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร ที่ธนำคำรประกำศกำหนดในแต่ละขณะ
และอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครำวๆ ไป
รำยกำรเดินบัญชี
 ผูฝ้ ำกตกลงชำระค่ำธรรมเนียมในกำรขอรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำกย้อนหลัง (หำกมี) ตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
 กรณีเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
- ผูฝ้ ำกสำมำรถขอรับรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำกย้อนหลังผ่ำนบริกำร K PLUS (สูงสุด 12 เดือน) หรือผ่ำน K-Contact
Center โทร. 02-8888888
- กรณีผฝู้ ำกที่ใช้บริกำร K PLUS ต่ำกว่ำ version 5.3 ผูฝ้ ำกจะต้องสมัครบริกำรรับรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำกทำงอีเมล
กสิกรไทย (K-eMail Statement) หรือชื่ออื่นที่ธนำคำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะ
เรียกว่ำ “บริกำร K-eMail Statement”) พร้อมกับกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) เพื่อรับรำยกำร
เดินบัญชีผ่ำน E-mail Address โดยผูฝ้ ำกตกลงยินยอมปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรใช้บริกำร K-eMail Statement ที่ระบุ
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)
- กรณีผฝู้ ำกที่ใช้บริกำร K PLUS ตัง้ แต่ version 5.3 ผูฝ้ ำกสำมำรถสมัครบริกำร K-eMail Statement ได้ที่สำนักงำน
สำขำของธนำคำร หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888 หรือช่องทำง/บริกำรอื่นที่ธนำคำรจะเปิ ดให้บริกำรต่อไป
ในอนำคต
เงือ่ นไขอื่นๆ
1. หำกผูฝ้ ำกยินยอมให้ผอู้ ื่นใช้บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ ำกเพื่อรับโอนหรือถอนเงินในทำง
ทุจริตจนเป็ นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ธนำคำรและ/หรือบุคคลอื่น ผูฝ้ ำกต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
2. ในกรณีเกิดข้อพิพำทเกี่ยวกับบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผูฝ้ ำกยินยอมให้ธนำคำรพิจำรณำและ
ดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของธนำคำร
3. กำรฝำก ถอน โอนเงิน ชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร ชำระค่ำสำธำรณูปโภค และชำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด โดยผูฝ้ ำกสำมำรถทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร อำทิ ผ่ำน
สำขำของธนำคำร ผ่ำนเครือ่ ง ATM/CDM ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนจุดบริกำรตัวแทนของธนำคำร หรือผ่ำน
ช่องทำงอื่นใดที่ธนำคำรจะจัดให้มีขนึ ้ ต่อไป ตำมประเภทธุรกรรมที่ธนำคำรกำหนดให้สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง
นัน้ ๆ ได้ ซึ่งในกรณีเหล่ำนีใ้ ห้ถือว่ำรำยกำรที่ได้ทำตำมเงื่อนไขของแต่ละบริกำรและแต่ละช่องทำงเป็ นรำยกำรที่
ถูกต้องและผูกพันผูฝ้ ำกโดยไม่ตอ้ งทำเอกสำรหรือหลักฐำนในกำรฝำกหรือถอนแต่ล ะครำวอีก เว้นแต่ธนำคำรจะ
กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ทัง้ นี ้ เมื่อผูฝ้ ำกทำธุรกรรมดังกล่ำวครบถ้วนสมบูรณ์ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนดแล้ว
ผูฝ้ ำกตกลงให้ถือว่ำยอดเงินฝำกตำมบัญชีในระบบของธนำคำรเป็ นยอดเงินฝำกที่ถกู ต้อง
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4. ถ้ำ ผู้ฝำกเป็ นพนักงำน ลูก จ้ำ ง หุ้น ส่ว น กรรมกำร หรือ มี ต ำแหน่งหน้ำที่ ในนิ ติบุคคลใด น ำเช็ คที่ส่ งั จ่ำยให้แก่
นิติบคุ คลนัน้ มำฝำกเข้ำบัญชีที่ไม่ใช่บญ
ั ชีของนิติบคุ คลตำมหน้ำเช็ค ธนำคำรอำจปฏิเสธไม่ยอมรับฝำกได้ แม้วำ่
เช็คนัน้ จะมีกำรสลักหลังโดยชอบของนิติบคุ คลนัน้ ๆ แล้วก็ตำม
5. หำกในอนำคตธนำคำรยิ น ยอมให้มี ก ำรมอบฉัน ทะ และ/หรือ มอบอ ำนำจให้เ บิ ก ถอนเงิ น จำกบัญ ชี เงิ นฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ได้ และผูฝ้ ำกมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอำนำจให้บคุ คลอื่นมำเบิกถอนเงินจำกบัญชี
เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) แทนผูฝ้ ำก ผูฝ้ ำกตกลงว่ำ หำกปรำกฏว่ำผูฝ้ ำกถึงแก่กรรมลง และทำยำท
ของผูฝ้ ำกมิได้แจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็ นหนังสือ และธนำคำรได้จ่ำยเงินแก่บุคคลที่ผูฝ้ ำกมอบฉันทะ และ/หรือ
มอบอำนำจไปแล้วก่อนที่ธนำคำรจะได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือดังกล่ำว ให้ถือว่ำธนำคำรได้จ่ำยเงินไปโดยถูก ต้องแล้ว
โดยธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ ำก หรือทำยำทของผูฝ้ ำกแต่อย่ำงใดทัง้ สิน้
6. ในกรณีที่ผฝู้ ำกนำเช็คมำฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ธนำคำรจะจัดกำรเรียกเก็บเงินตำม
เช็คให้ตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำตำมปกติประเพณีที่ธนำคำรพำณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตั ิกนั อยู่
แต่ทงั้ นี ้ ในกำรเรียกเก็บเงินตำมเช็ คที่นำฝำกนัน้ ไม่ว่ำธนำคำรจะได้รบั รองกำรนำเข้ำบัญชี ผูร้ บั เงิ น ( Payee’s
Account Credit) รับรองสลักหลัง (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรับประกัน
กำรใช้เงิ น (Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตำม หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผูฝ้ ำกไม่มีสิทธิ ในเช็ คนัน้ หรือ
มีสทิ ธิแต่เพียงบกพร่อง เป็ นเหตุให้ธนำคำรต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผเู้ ป็ นเจ้ำของเช็คอันแท้จริงหรือผูห้ นึง่ ผูใ้ ดไป
ผูฝ้ ำกจะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนำคำรตำมจำนวนที่ธนำคำรต้องเสียไปนัน้ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตรำสูงสุดที่ธนำคำร
ประกำศกำหนด สำหรับลูกค้ำที่ปฎิบตั ิผิดเงื่อนไข หรือผิดนัดชำระหนี ้ นับแต่วนั ที่ธนำคำรได้จ่ำยเงินนัน้ เป็ นต้นไป
ในกรณีที่เรียกเก็บแล้วไม่ได้เงินตำมเช็คที่นำมำฝำกนัน้ ๆ ธนำคำรจะแจ้งให้ผฝู้ ำกทรำบ ในเวลำอันสมควร และ
ผูฝ้ ำกจะต้องมำติ ดต่อขอรับเช็ คคืนโดยเร็ว อย่ำงไรก็ ตำม ผูฝ้ ำกมีหน้ำที่ตอ้ งติดตำมว่ำเช็คที่ฝำกเรียกเก็บ นัน้
สำมำรถเรีย กเก็บ ได้ห รือ ไม่ ซึ่ง ถ้ำ เรีย กเก็บ เงิน ไม่ได้ ผูฝ้ ำกมีห น้ำ ที่ติด ตำมขอรับ เช็ค นัน้ คืน ในกรณีที่ผู ้ ฝำก
ละเลยไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน หำกเกิดควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด ผูฝ้ ำกตกลงรับผิดชอบเองทัง้ สิน้
7. ในกำรโอนเงิน ธนำคำรจะทำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ ำก ตำมจำนวนเงิน
ที่ผฝู้ ำกระบุพร้อมค่ำธรรมเนียม (เป็ นไปตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร) (หำกมี) และเงินจะถูกโอน
เข้ำบัญชีของผูร้ บั โอนทันทีหลังจำกที่ผฝู้ ำกได้ทำรำยกำรโอนเงิน ยกเว้นแต่กำรโอนเงินต่ำงธนำคำรจะต้องเป็ นไป
ตำมระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนดเท่ำนัน้
8. ผูฝ้ ำกสำมำรถรับหลักฐำนกำรทำรำยกำร และขอตรวจสอบรำยกำรเดินบัญชีได้ผ่ำนช่องทำง/บริกำรต่ำงๆ ตำมที่
ธนำคำรกำหนด อนึง่ “หลักฐำนกำรทำรำยกำร” หมำยถึง เอกสำรหลักฐำนอันได้แก่ ใบบันทึกรำยกำร ใบแจ้งกำร
โอนเงิน ใบแจ้งรำยกำร (Statement) และหลักฐำนอื่นใดที่ทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้อมูล หรือ
สือ่ บันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมูล หรือหลักฐำนอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้กำหนดขึน้ ในอนำคต
9. ผู้ฝำกตกลงชำระค่ำบริ ก ำรรัก ษำบัญ ชี และ/หรือ ค่ำธรรมเนี ยม ค่ำ ใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนเงินข้ำมเขตสำนักหักบัญชี ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให้
หักเงินดังกล่ำวจำกบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ได้ ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกำหนด
และหำกไม่มีเงิ นฝำกเหลือผูฝ้ ำกยินยอมให้ธนำคำรพิจำรณำปิ ดบัญชีเงินฝำกได้ โดยธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ
10. ในกรณีที่ธนำคำรต้องนำส่งภำษี ณ ที่จ่ำยจำกดอกเบีย้ เงินฝำกในบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของ
ผูฝ้ ำก แต่ธนำคำรไม่ได้ทำกำรหักภำษี ไว้ก่อน ผูฝ้ ำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผูฝ้ ำกทีม่ ี
อยูก่ บั ธนำคำรไม่วำ่ ประเภทใดได้ทนั ที โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งหรือทำหลักฐำนใดๆ ให้แก่ผฝู้ ำกอีก
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11. ในกรณีผฝู้ ำกมีหนีส้ นิ ที่ตอ้ งชำระอยูก่ บั ธนำคำร ไม่วำ่ จะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตำม ผูฝ้ ำกยินยอมให้ธนำคำรมีสทิ ธิ
หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผฝู้ ำกมีอยู่กับธนำคำร หรือเงินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองดูแล และ/หรือ
ในอำนำจสั่งกำรของธนำคำรไม่วำ่ ธนำคำรจะได้รบั ฝำกเงิน ได้กำรครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนำจสั่งกำรนีม้ ำ
โดยทำงใด เพื่อเข้ำชำระหนี ้ และ/หรือ ควำมรับผิดชอบของผูฝ้ ำกได้ทนั ทีโดยไม่จำต้องบอกกล่ำว ทัง้ นีจ้ ะนำส่ง
หลักฐำนกำรหักบัญชีให้ผฝู้ ำกทรำบ
12. กรณีธนำคำรตรวจสอบพบว่ำ กำรฝำกเงินของผูฝ้ ำกเป็ นบัญชีเงินฝำกผิดประเภทหรือไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ของธนำคำร หรือตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแลธนำคำร หรือกฎหมำยกำหนด
ไว้เป็ นกำรเฉพำะ ธนำคำรมีสิทธิ ปิดบัญชี และทำกำรเปิ ดบัญชีใหม่ เพื่อโอนเงินดังกล่ำวเข้ำบัญชีใหม่ โดยเริ่ม
สัญญำกำรฝำกใหม่ ตำมที่ธนำคำร หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแลธนำคำร หรือ
กฎหมำยกำหนด โดยธนำคำรจะหักดอกเบีย้ ที่ธนำคำรคำนวณให้ในบัญชีเงินฝำกที่ผิดประเภทนัน้ (หำกมี) คืน
และจ่ำยดอกเบีย้ ในบัญชีเงินฝำกที่เปิ ดใหม่ยอ้ นหลังให้นบั แต่วนั ที่ผฝู้ ำกนำฝำกตำมระยะเวลำกำรฝำกจริงในอัตรำ
ดอกเบีย้ ตำมประเภทของบัญชีที่เริม่ สัญญำกำรฝำกใหม่ตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนด
13. ผูฝ้ ำกรับรองว่ำ บรรดำเอกสำร ข้อมูล รำยละเอียดใด ๆ ที่ปรำกฏ และ/หรือ ที่ได้มีกำรจัดส่งมำให้ธนำคำร ไม่วำ่ จะ
ส่งมำในรู ปแบบใดและไม่ว่ำจะส่งด้วยตัวผูฝ้ ำกเองหรือบุคคลที่ผฝู้ ำกมอบหมำย มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง
เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้อมูลของผูฝ้ ำก โดยผูฝ้ ำกมีสิทธิและมีควำมสำมำรถตำมกฎหมำยในกำรขอเปิ ดบัญชีและ
กำรทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชี
14. หำกผูฝ้ ำกมีควำมประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล และ/หรือรำยละเอียดต่ำงๆ ผูฝ้ ำกจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร
15. ในกรณีเอกสำร / ข้อมูล เกี่ยวกับ กำรเปิ ดบัญชีของผูฝ้ ำกที่ให้ไว้แก่ธนำคำรนัน้ ไม่ถกู ต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ของธนำคำร / หน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแลธนำคำร / หน่วยงำนของรัฐ ผูฝ้ ำกมีหน้ำที่นำส่งและ/หรือ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร/ข้อมูลกำรเปิ ดบัญชีกบั ธนำคำรให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว หำกไม่ดำเนินกำร ผูฝ้ ำก
ตกลงยินยอมให้สทิ ธิธนำคำรสำมำรถระงับกำรฝำกถอน โอนเงิน และ/หรือธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ เกี่ยวกับบัญชี
ของผูฝ้ ำกได้จนกว่ำผูฝ้ ำกจะได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร / ข้อมูล กำรเปิ ดบัญชีของผูฝ้ ำก ให้ ถกู ต้องครบถ้วน
ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
16. เว้นแต่ธนำคำรจะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ผฝู้ ำกพบข้อผิดพลำดใดๆ จำกกำรดำเนินกำร หรือในกรณีที่มี
เหตุที่ตอ้ งระงับกำรดำเนินกำรภำยใต้บริกำรนีเ้ ป็ นกำรชั่วครำว ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือในกรณีกำรยกเลิก
กำรระงับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ผูฝ้ ำกสำมำรถติดต่อธนำคำรได้ ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 เมื่อ
ผูฝ้ ำกดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรที่ธนำคำรกำหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนำคำรตกลงดำเนินกำรระงับกำร
ด ำเนิ น กำรให้แ ล้ว เสร็จ ตำมระยะเวลำที่ ธ นำคำรได้แจ้งแก่ ผู้ฝำกนั้น โดยผู้ฝำกยัง คงเป็ น ผู้ร ับ ผิ ด ชอบในกำร
ดำเนินกำร และรำยกำรธุร กรรมที่ได้เกิดขึน้ ก่อนที่ธนำคำรจะมีกำรระงับกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รบั แจ้งดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิกเฉยต่อคำร้องขอใดๆที่ขดั ต่อข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ของธนำคำร ทำงรำชกำร
และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย
กรณีที่ผฝู้ ำกพบข้อผิดพลำดใดๆ จำกกำรชำระเงิน และ/หรือกำรโอนเงิน หรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้ งระงับ
กำรดำเนินกำรภำยใต้บริกำรนีผ้ ฝู้ ำกจะต้องให้ขอ้ มูลเรื่อง วัน เวลำ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม
หรือข้อมูลอื่นใดตำมที่ธนำคำรจะร้องขอและธนำคำรจะทำกำรสอบสวนตำมที่ได้รบั แจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
แก้ไขข้อผิดพลำด (หำกมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือธนำคำร
เป็ นหลัก
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17. หำกควำมเสี ย หำยเกิ ด ขึ น้ จำกเครื่ อ งมื อ หรื อ อุป กรณ์ก ำรใช้บ ริ ก ำรของผู้ฝ ำก หรื อ เกิ ด จำกระบบเครือ ข่ำ ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ ำก หรือผูร้ บั โอนเงิ น
18. ผูฝ้ ำกตกลงยินยอมว่ำ ธนำคำรมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้ำที่ไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วน
ที่ มี อ ยู่ต ำมบัญ ชี เงิ น ฝำกอิ เล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ให้แ ก่ บุค คล และ/หรือ สถำบัน กำรเงิ นใดๆ ก็ ได้ตำมที่
ธนำคำรพิจำรณำเห็นสมควร โดยไม่จำต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกผูฝ้ ำกแต่อย่ำงใดทัง้ สิน้ แต่จะมีกำรแจ้งให้ผฝู้ ำก
ทรำบ ทัง้ นีแ้ ต่ผฝู้ ำกจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้ำที่ไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วนที่มีอยูต่ ำมบัญชี
เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้แก่บคุ คล และ/หรือสถำบันกำรเงินใดๆ ไม่ได้โดยเด็ดขำด เว้นแต่ได้รบั
ควำมยินยอมจำกธนำคำรล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
19. กำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
19.1 หำกเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ผฝู้ ำกเกิดภำระหรือควำมเสีย่ งที่เพิ่มขึน้ กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
จะมีผลเมื่อผูฝ้ ำกให้ควำมยินยอม
19.2 หำกเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผูฝ้ ำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตำมที่ธนำคำร
เห็นสมควร โดยหำกเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของผูฝ้ ำก (เช่น กำรปรับค่ำธรรมเนียม
กำรใช้บริกำรที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ กำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในกำรให้บริกำร กำรเปลี่ยนแปลง
วันครบกำหนดชำระหนี)้ ธนำคำรจะสื่อสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ นสำระสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงที่ชั ดเจน
ให้ผฝู้ ำกทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน หรือระยะเวลำอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
19.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนำคำรต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขไว้เป็ น
กำรเฉพำะเป็ นอย่ำงอื่น ผูฝ้ ำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่ำวได้
20. ธนำคำรมีสิทธิ ระงับกำรเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือทำกำรอำยัดเงินฝำกใน
บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือระงับ
และ/หรือยกเลิกกำรให้บริกำรภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่ อนไขฉบับนี ้ ได้ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือเฉพำะแต่
ผูฝ้ ำกรำยใดรำยหนึ่ง โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผฝู้ ำกทรำบล่วงหน้ำ เว้นแต่ ในกรณีดงั จะกล่ำวต่อไปนี ้ ผูฝ้ ำกตกลงให้
ธนำคำรมีสิทธิ ตำมที่ระบุขำ้ งต้นได้ทันทีตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร อนึ่ง ผูฝ้ ำกตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
20.1 ในกรณี ที่ขอ้ มูล รำยละเอียด คำรับรอง หรือคำยืนยันใดๆ ที่ผูฝ้ ำกให้ไว้ ไม่เป็ นควำมจริง ไม่ถูกต้องหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระสำคัญ
20.2 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงที่ธนำคำรเชื่อได้วำ่ ข้อมูล และ/หรือรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ผฝู้ ำกแจ้ง แก่ธนำคำรให้
ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ หรือกำรใช้บริกำรของผูฝ้ ำก อำจก่อให้เกิดผลกระทบในทำงที่
ไม่เป็ นคุณเกิดขึน้ หรืออำจกระทบต่อสิทธิของธนำคำรหรือบุคคลอื่น หรือมีควำมเสี่ยงว่ำผู้ ฝำกอำจใช้บญ
ั ชี
โดยมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตำมกฎหมำย หรืออำจขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
หรืออำจทำให้ธนำคำรปฏิบตั ิผิดกฎหมำย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคำสั่งใดๆ และ/หรือคำขอควำม
ร่วมมือใดๆ ของธนำคำร และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือหน่วยงำนที่ มี
อำนำจควบคุมหรือกำกับดูแลธนำคำร
20.3 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงที่ธนำคำรเชื่อได้ว่ำ ผูฝ้ ำกไม่ได้ใช้บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
ด้วยตนเอง หรือมีบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผฝู้ ำกใช้บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ ำก
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20.4 ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) มียอดเงินคงเหลือเป็ นลูกหนีธ้ นำคำร หรือบัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ถูกอำยัดโดยคำสั่งศำล หรือเจ้ำพนักงำนผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย หรือผูฝ้ ำก
ถึงแก่กรรม หรือบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) หรือผูฝ้ ำกมีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิดกฎหมำย
หรือได้รบั เงินจำกกำรที่ผอู้ ื่นได้กระทำกำรโอนเงินเข้ำผิดบัญชี หรือในกรณีอื่นที่ธนำคำรพิจำรณำเห็นสมควร
20.5 ผูฝ้ ำกปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงกำรไม่ชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และภำษี อำกร (หำกมี)
20.6 ธนำคำรต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งและ/หรือกำรขอควำมร่วมมือของศำล หรือผูม้ ี
อำนำจตำมกฎหมำย หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจควบคุมหรือกำกับดูแลธนำคำร
21. บรรดำหนังสือ จดหมำย คำบอกกล่ำว ข้อมูลใดๆ ที่ธนำคำรได้สง่ ให้ผฝู้ ำก ไม่ว่ำจะโดยส่งเองหรือส่งทำงไปรษณีย ์
ลงทะเบี ย นหรือ ไม่ล งทะเบี ย นไปยัง ที่ อ ยู่ที่ ผู้ฝ ำกได้แ จ้ง ธนำคำร หรื อ ส่ง ผ่ ำ น E-mail Address ไปยัง E-mail
Address ที่ผฝู้ ำกได้แจ้งธนำคำร หรือส่ง SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผฝู้ ำกได้แจ้งธนำคำร หรือผ่ ำน
บริกำร/ช่องทำงตำมที่ผูฝ้ ำกตกลงไว้กับธนำคำร (ซึ่งต่อไปนี ้ หำกไม่กล่ำวโดยเฉพำะเจำะจง จะรวมเรียกที่อยู่
E-mail Address หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริกำร/ช่องทำงดังกล่ำวว่ำ “ช่องทำงรับข้อมูล”) ให้ถือว่ำได้สง่
ให้แก่ผฝู้ ำกโดยชอบแล้ว ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึ งว่ำจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และแม้ว่ำส่งให้ไม่ได้เพรำะช่องทำงรับ
ข้อมูลถูกย้ำยหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ ถอน โดยผูฝ้ ำกไม่ได้แจ้งกำรย้ำย กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรรือ้ ถอน
นัน้ ให้ธนำคำรทรำบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพรำะหำช่องทำงรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่ำผูฝ้ ำกได้ร ั บและทรำบหนังสือ
จดหมำย คำบอกกล่ำว หรือข้อมูลดังกล่ำวแล้วโดยชอบ ทัง้ นี ้ หำกมีกำรย้ำย กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรรือ้ ถอน
ช่องทำงรับข้อมูล ผูฝ้ ำกจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที
22. ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คู่มือ คำขอควำมร่วมมือ และหลักเกณฑ์ใดๆ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ศำล หน่วยงำนกำกับดูแล และหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ ที่มีอยู่
ในขณะนีแ้ ละจะมีในภำยหน้ำ (รวมเรียกว่ำ “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง ผูใ้ ช้บริกำรตกลงว่ำ ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ทันทีตำมที่ธนำคำรจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบ หำกผูใ้ ช้บริกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็ นเหตุให้ธนำคำรถูกเรียกค่ำปรับ ค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใช้จ่ำย
ผูใ้ ช้บริกำรตกลงรับผิดชอบชดใช้คำ่ ปรับ ค่ำเสียหำย และ/หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่ธนำคำรโดยพลัน
23. ผูฝ้ ำกตกลงชำระค่ำ ธรรมเนีย ม ค่ำ บริก ำร และค่ำ ใช้จ่ำยใดๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ตำมที่ธ นำคำรกำหนดและแจ้งให้
ผู ฝ้ ำกทรำบโดยประกำศเป็ นกำรทั่วไปผ่ำ นช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร ทัง้ นี ้ ธนำคำรอำจเปลี่ยนแปลง อัต รำ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกี่ยวข้องในภำยหน้ำได้ภำยใต้เงื่อนไข ในข้อ 19.
24. กำรล่ำช้ำ หรืองดเว้นใดๆในกำรใช้สิทธิของธนำคำรตำมกฎหมำย ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ตลอดจนคูม่ ือ
ระเบียบต่ำงๆ ของธนำคำร และบันทึกเสียงของธนำคำรในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่ำธนำคำรสละสิทธิหรือให้ควำม
ยินยอมในกำรผิดสัญญำของผูฝ้ ำกแต่ประกำรใด
25. ผูฝ้ ำกตกลงและยอมรับว่ำ ในกรณี เปิ ดบัญชี เงิ นฝำกอิเ ล็กทรอนิก ส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS หรือ
ช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ำมี) และกำรลงนำมตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนีไ้ ด้กระทำภำยใต้
บริกำร K PLUS หรือช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) กำรใช้รหัสผ่ำน (PIN) และ/
หรือ รหัส One Time Password (OTP) และ/หรือเครือ่ งมืออื่นใดที่ผฝู้ ำกใช้เป็ นเครือ่ งมือในกำร Log in เข้ำสูบ่ ริกำร
K PLUS หรือเข้ำสู่ช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) และ/หรือเพื่อยอมรับ/ยืนยัน/
ลงนำมประกอบกำรใช้บริกำรต่ำงๆ (ซึง่ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริกำร K PLUS หรือช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่
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ธนำคำรกำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) จะรวมเรียกว่ำ “เครื่องมือโอนเงิน”) ถือเป็ นลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ผูฝ้ ำกใช้ในกำรยอมรับ/ยืนยัน/ลงนำมเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS หรือ
ผ่ำนช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) และลงนำมตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้
และกำรกระทำใดๆ หำกได้กระทำไปโดยกำรใช้เครื่องมือโอนเงินดังกล่ำวแล้ว ผู้ ฝำกตกลงให้ถือว่ำถูกต้องสมบูรณ์
นับตัง้ แต่เวลำที่มีกำรยอมรับ/ยืนยัน/ลงนำมกำรทำธุรกรรมเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่ำน
บริกำร K PLUS หรือผ่ำนช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) และให้มีผลผูกพันผูฝ้ ำก
รวมทัง้ ให้ถือว่ำเป็ นกำรที่ผฝู้ ำกได้ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผูฝ้ ำกให้ไว้แก่ธนำคำรเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรทำ
ข้อกำหนดและเงื่ อนไขฉบับ นี ้โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนำคำรสำมำรถใช้ขอ้ มูลกำรทำธุรกรรม
เปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS หรือช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด
(ถ้ำ มี ) ดัง กล่ ำ ว (ตำมแต่ ก รณี ) เป็ นต้น ฉบับ เอกสำรประกอบกับ ข้อ ก ำหนดและเงื ่อ นไขฉบับ นี ้ ใช้เ ป็ น
พยำนหลัก ฐำนในกำรพิส จู น์ว่ำ ผูฝ้ ำกได้ทำธุร กรรมกำรเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำน
บริกำร K PLUS หรือช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) และใช้ในกำรดำเนินกำร
ทำงกฎหมำยได้ทกุ ประกำร
26. ผูฝ้ ำกตกลงยิน ยอมให้ธ นำคำรเก็บ รวบรวมและใช้ข อ้ มูล ส่ว นบุค คล และ/หรือ ข้อ มูล ใดๆ ของผูฝ้ ำก โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ที ่จ ำเป็ น เพื ่อ กำรให้บ ริก ำรแก่ผู ฝ้ ำก กำรด ำเนิน กำรตำมค ำขอของผู ฝ้ ำกก่อ นให้บ ริก ำร
กำรมอบหมำยงำนให้ผูอ้ ื่นดำเนินกำรแทนธนำคำรเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร เช่น งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งำนติดต่อสื่อสำร งำนติดตำมทวงถำม เป็ นต้น กำรโอนสิทธิและ/หรือหน้ำที่ และ/หรือกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
นอกจำกนี ้ ผูฝ้ ำกตกลงยิน ยอมให้ธ นำคำรเปิ ด เผยข้อ มูล ดัง กล่ำ วได้ทัง้ ในประเทศและต่ำ งประเทศให้แ ก่
ผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก ตัวแทนของธนำคำร ผูร้ บั จ้ำงช่วงงำนต่อ พันธมิตรทำงธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์รว่ มกัน ใน
ลักษณะ co-brand ผูส้ นใจจะเข้ำรับโอนสิทธิ/หน้ำที่ ผูร้ บั โอนสิทธิ/หน้ำที่ และ/หรือผูใ้ ห้บริกำร Cloud Computing
และยินยอมให้ผรู้ บั ข้อมูลจำกธนำคำรดังกล่ำว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อไปได้ภำยใต้
วัตถุประสงค์ดงั กล่ำวรำยละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรำกฏในนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของ
ธนำคำร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีที่ผฝู้ ำกมีกำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนำคำรเพื่อดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ข้ำงต้น ผูฝ้ ำกขอรับรองว่ำได้รบั ควำมยินยอมจำกบุคคลอื่นดังกล่ำว หรือได้อำศัยหลักเกณฑ์อื่นทำงกฎหมำยใน
กำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่ำวแก่ธนำคำร และได้แจ้งให้บคุ คลอื่นดังกล่ำวทรำบถึงรำยละเอียดกำร
เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้นแล้ว
27. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยเป็ นศำลที่มีเขตอำนำจใน
กำรพิจำรณำข้อพิพำทที่เกิดขึน้ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้
28. ในกำรใช้บริกำรรับเงินโอน/ส่งเงินโอนต่ำงประเทศ ผูฝ้ ำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรเปิ ดเผยข้อมูลชื่อบัญชีและเลขที่
บัญชีของผูฝ้ ำก ไปยังผูส้ ง่ เงินโอนและผูใ้ ห้บริกำรส่งเงินโอนในต่ำงประเทศ หรือผูร้ บั เงินโอนและผูใ้ ห้บริกำรรับเงิน
โอนในต่ำงประเทศ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกำรกำกับดูแลที่มีผลใช้บงั คับ
กับผูใ้ ห้บริกำรส่งเงินโอนในต่ำงประเทศหรือผูใ้ ห้บริกำรรับเงินโอนในต่ำงประเทศ และเพื่อควำมถูกต้องในกำรทำ
ธุ ร กรรม ทั้ง นี ้ หำกผู้ฝ ำกไม่ ป ระสงค์ใ ห้ธ นำคำรเปิ ด เผยข้อ มูล ในกรณี ดัง กล่ำ ว โดยผู้ฝ ำกยอมรับ ว่ ำ ผู้ฝำก
อำจไม่สำมำรถใช้บริกำรรับเงินโอน/ส่งเงินโอนต่ำงประเทศบำงรำยกำรที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวได้ ผูฝ้ ำกสำมำรถ
ติดต่อธนำคำรที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
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ข้อกำหนดและเงือ่ นไขกำรเปิ ดและใช้บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)
จำนวนบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ที่สำมำรถเปิ ดได้
 ผูฝ้ ำกสำมำรถเปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ได้ไม่เกินจำนวนบัญชีตำมหลักเกณฑ์
ที่ธนำคำรกำหนด
จำนวนเงินขั้นต่ำในกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ครั้งแรก
 ไม่กำหนดจำนวนเงินฝำกขัน้ ต่ำ
กำรฝำกเงิน
 ผูฝ้ ำกสำมำรถฝำกเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ด้วยเงินสดผ่ำนสำขำของ
ธนำคำร จุดบริกำรตัวแทนของธนำคำร เครื่อง CDM หรือผ่ำนช่องทำงบริกำรต่ำงๆ ที่ธนำคำรเปิ ดให้บริกำรรับฝำกเงิน
สำหรับบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) หรือโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกบัญชีอื่นเข้ำบัญชี
เงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)
กำรถอนเงิน
 กรณีผฝู้ ำกมีควำมประสงค์จะถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ผูฝ้ ำกจะต้อง
ทำรำยกำรโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝำกบัญชีอื่น ผ่ำนบริกำร K PLUS
 บริกำรถอนเงินโดยใช้บตั รเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ผ่ำนเครือ่ ง ATM
 บริกำรถอนเงินโดยไม่ใช้บตั รด้วยบริกำร K PLUS ผ่ำนเครือ่ ง ATM สำขำของธนำคำร จุดบริกำรตัวแทนของธนำคำร หรือ
ช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
วงเงินกำรโอนเงิน
 เป็ นไปตำมวงเงิ นกำรโอนเงิ นของช่องทำงต่ำงๆ ที่ผูฝ้ ำกทำรำยกำร ทัง้ นี ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนำคำรจะ
ประกำศให้ทรำบเป็ นครำวๆ ไป ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
อัตรำดอกเบีย้
 เป็ นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกของธนำคำร โดยธนำคำรแบ่งจ่ำยดอกเบีย้ หลังจำกหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมที่
กฎหมำยกำหนด (หำกมี) ปี ละ 2 ครัง้ ภำยในเดือนมิถนุ ำยนและเดือนธันวำคมของทุกปี
เงือ่ นไขกำรใช้บริกำร K-eMail Statement
 ธนำคำรจะจัดส่งข้อมูลรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K- eSavings Account) ให้ผฝู้ ำกเป็ นรำยเดือน
ผ่ำ นทำงอีเ มลตำม E-mail Address ที่ผูฝ้ ำกระบุไว้สำหรับกำรใช้บริกำร K PLUS โดยสรุ ปข้อมูลรำยกำรเดิน บัญ ชี
(ซึ่ง รวมถึ ง แต่ไม่จ ำกัด เฉพำะ ข้อ มูลเกี่ ย วกับ รอบระยะเวลำที่ ส่ง ข้อ มูล ประเภทบัญ ชี เ งิ น ฝำก เลขที่ บัญ ชี เ งิ น ฝำก
วัน เดือน ปี ที่ทำรำยกำร รำยกำรถอนเงิน/ฝำกเงินด้วยเช็ค หรือเงินสด ยอดเงินคงเหลือในรอบระยะเวลำบัญชีที่สง่ ข้อมูล
ถึงผูฝ้ ำก ช่องทำงที่ใช้บริกำร) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 จนถึงวันสิน้ เดือนของเดือนเดียวกัน และจะจัดส่งข้อมูลในรู ปแบบ PDF File
ให้ผฝู้ ำกในวันถัดไป ทัง้ นีผ้ ฝู้ ำกต้องใส่รหัสผ่ำนในกำรเปิ ดดูขอ้ มูลรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิก ส์
(K- eSavings Account)
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 หำกผู้ฝำกมี ค วำมประสงค์จ ะเปลี่ย นแปลง E-mail Address เฉพำะในส่ว นของบริก ำร K-eMail Statement เท่ำ นั้น
ผูฝ้ ำกสำมำรถแจ้งควำมจำนงได้ผ่ำนสำขำของธนำคำรภำยในเวลำทำกำรของธนำคำร หรือช่องทำงอื่นๆ ที่ธนำคำรจะ
เปิ ดให้บริกำรต่อไปในอนำคต และดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรของธนำคำร
เงือ่ นไขอื่นๆ
 ผู้ฝำกต้อ งใช้บ ริก ำร K PLUS ควบคู่กับ บัญ ชี เ งิ น ฝำกออมทรัพ ย์อิ เ ล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account) กรณี ผู้ฝำก
ไม่เคยสมัครใช้บริกำรดังกล่ำว ต้องสมัครใช้บริกำรในวันเปิ ดบัญชีดว้ ย
 กรณีผฝู้ ำกมีเงินฝำกคงเหลือในบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ต่ำกว่ำจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่
ธนำคำรกำหนด และไม่มีกำรเคลือ่ นไหวติดต่อกันเกินกว่ำ 1 ปี ผูฝ้ ำกยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชีเงินฝำกให้แก่
ธนำคำร ตำมจำนวนที่ธนำคำรกำหนด โดยให้หกั จำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)
ของผูฝ้ ำกได้ทนั ที และ/หรือปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) และ/หรือดำเนินกำรอื่นใด
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรได้ทันที โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือได้รบั ควำมยินยอมจำกผูฝ้ ำกล่วงหน้ำ โดยกรณี ที่ธนำคำรจะ
หักค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชีธนำคำรจะแจ้งให้ผฝู้ ำกทรำบล่วงหน้ำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
 ให้ถือว่ำข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) เป็ นส่วน
หนึง่ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
 กรณี ที่ผูฝ้ ำกเปิ ดบัญชีฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) พร้อมสมัครบัครเดบิตกสิกรไทย ผูฝ้ ำก
ตกลงยิ น ยอมตำมข้อ กำหนดและเงื่ อ นไขกำรสมัค รบัต รเดบิ ต ของ บมจ. ธนำคำรกสิก รไทย ผ่ำ นบริก ำร K PLUS
ดังต่อไปนี ้
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ข้อกำหนดและเงือ่ นไขกำรสมัครบัตรเดบิต ของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ผ่ำนบริกำร K PLUS
เมื่อผูถ้ ือบัตรได้รบั บัตรเดบิต แล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมและปฎิบตั ิ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือบัตรจะต้องดำเนินกำรขอรหัสเริ่มต้นใช้งำน โดยกรอกหมำยเลขบนบัตรเดบิต 16 หลัก ในเมนูขอรหัสเริ่มต้นใช้งำนในบริกำร
K PLUS ภำยใน 90 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ชำระค่ำธรรมเนียม หำกไม่ดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำร
ยกเลิกบัตรเดบิตโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือบัตรทรำบล่วงหน้ำ
2. ผูถ้ ือบัตรจะต้องนำรหัสเริ่มต้นใช้งำน ที่ได้ร ับจำกบริกำร K PLUS ไปเปลี่ยนเป็ นรหัสบัตรเดบิตใหม่ที่ท่ำนกำหนดเอง 6 หลัก ที่
เครือ่ งเอทีเอ็มของธนำคำร เพื่อเปิ ดใช้งำนบัตรเดบิต
3. ผูถ้ ือบัตรตกลงและยอมรับว่ำกำรสมัครบัตรเดบิต ดำเนินกำรผ่ำนบริกำร K PLUS ของธนำคำร โดยใช้เครือ่ งมือโอนเงินตำมที่ระบุ
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร K PLUS ถือเป็ นเครือ่ งมือในกำรสมัครบัตรเดบิตผ่ำนบริกำร K PLUS และกำรกระทำใดๆ
หำกได้กระทำกำรไปโดยกำรใช้เครื่องมือโอนเงินตำมที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร K PLUS แล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลง
ให้ถือว่ำถูกต้องสมบูรณ์นบั ตัง้ แต่เวลำที่มีกำรยืน ยันกำรสมัครบัตรเดบิตผ่ำนบริกำร K PLUS และให้มีผลผูกพันผูถ้ ือบัตร รวมทัง้
ให้ถือว่ำเป็ นกำรที่ผถู้ ือบัตรได้ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนำคำรเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรสมัครบัตรเดบิตผ่ำนบริกำร
K PLUS โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว รวมทัง้ ตกลงให้ธนำคำรสำมำรถใช้ขอ้ มูลกำรสมัครบัตรเดบิตผ่ำนบริกำร K PLUS ดังกล่ำวเป็ น
ต้นฉบับเอกสำรที่ใช้เป็ นพยำนหลักฐำนในกำรพิสจู น์ว่ำผูถ้ ือบัตรได้สมัครบัตรเดบิตผ่ำนบริกำร K PLUS ดังกล่ำว และใช้ในกำร
ดำเนินกำรทำงกฎหมำยได้ทกุ ประกำร
4. ผูใ้ ช้บริกำรตกลงให้ขอ้ กำหนดและเงื่ อนไขกำรสมัครบัตรเดบิต ของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ผ่ำนบริกำร K PLUS นี ้ ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บตั รเดบิต ของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
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ข้อกำหนดและเงือ่ นไขกำรใช้บัตรเดบิตของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนีใ้ ช้บงั คับกับผูท้ ี่ได้รบั อนุมตั ิให้เป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตของธนำคำร ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “ผู้ถือบัตร”
โดยผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บตั รเดบิตของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย (“ข้อกำหนด
และเงือ่ นไข”) ดังนี ้
คำจำกัดควำมต่ำงๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
“เครื่องเอทีเอ็ม”

หมำยถึง

เครือ่ งฝำก ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) ของธนำคำร และ/หรือธนำคำรสมำชิก

“เครื่องมือโอนเงิน”

หมำยถึง

บั ต ร เ ด บิ ต แ ล ะ / ห รื อ Password แ ล ะ / ห รื อ PIN แ ล ะ / ห รื อ ร หั ส ป ร ะ จ ำ ตั ว
บัตรเดบิต และ/หรือหมำยเลขบัตรเดบิต และ/หรือหมำยเลข CVV และ/หรือรหัส One
Time Password (OTP) และ/หรือเครือ่ งมืออื่นใดที่ผถู้ ือบัตรใช้เป็ นเครือ่ งมือในกำรเข้ำใช้
บริกำรตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้

“เครื่องรับบัตร”

หมำยถึง

อุ ป ก ร ณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE ( EDC) ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแอพพลิเคชั่น (mPos) /
หรือเครื่องสร้ำง/เครื่องอ่ำน QR Code หรือ Barcode เพื่ออนุมตั ิวงเงินอัตโนมัติเครื่อง
อนุมตั ิกำรชำระเงินอัตโนมัติ

“ธนำคำร”

หมำยถึง

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย

“ธนำคำรสมำชิก”

หมำยถึง

ธนำคำรอื่นๆ ที่เป็ นสมำชิกของบริษัทบัตรเครดิต

“บัตรเดบิต”

หมำยถึง

บัตรเดบิตที่ธนำคำรออกหรือร่วมกับพันธมิตรของธนำคำรออก (Co-Brand Card) ออก
ให้แก่ผถู้ ือบัตร สำหรับชำระค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำร และ/หรือชำระค่ำสำธำรณูปโภค
ถอนเงิน โอนเงิน สอบถำมยอดเงินคงเหลือในบัญชี และสมัครใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์
ต่ำงๆ ของธนำคำรที่มีอยู่แล้ว ณ ปั จจุบนั และ/หรือที่จะมีต่อไปในภำยหน้ำ ผ่ำนเครื่อง
เอทีเอ็ม และ/หรือเครื่องรับบัตร หรือใช้บริกำรอื่นๆที่ธนำคำรจะประกำศให้ทรำบเป็ น
ครำวๆ ไป ทัง้ นี ้ ภำยใต้เงื่อนไขที่ธนำคำรประกำศกำหนด โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำกของ
ผูถ้ ือบัตรเท่ำนัน้
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“บริษัทบัตรเครดิต”

หมำยถึง

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION แ ล ะ / ห รื อ MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED แ ละ /หรื อ CHINA UNIONPAY COMPANY
LIMITED และ/หรื อ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรื อ บจก. ไทย
เพย์เมนต์ เน็ตเวิรก์ และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิตอื่นใดที่ธนำคำร และ/หรือธนำคำรสมำชิก
จะเข้ำเป็ นสมำชิกในอนำคต

“ใบแจ้งรำยกำร
..บัตรเดบิต”

หมำยถึง

ใบแจ้งหรือใบบันทึกรำยกำรใช้บตั รเดบิต

“ผู้ถอื บัตร”

หมำยถึง

บุคคลที่ธนำคำรได้อนุมตั ิให้เป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิต

“ร้ำนค้ำ”

หมำยถึง

สถำนประกอบกำร จุดบริกำร หรือผูข้ ำยสินค้ำ/ผูใ้ ห้บริกำรที่ยินยอมรับชำระด้วยบัตรเดบิต

ข้อกำหนดและเงือ่ นไขทั่วไป ซึ่งใช้กับบัตรเดบิตทุกประเภท
1. ผูถ้ ือบัตรตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรออกบัตรเดบิตให้ผถู้ ือบัตร สำหรับใช้บริกำรต่ำงๆ กับธนำคำร โดยวิธีหกั เงินจำกบัญชีเงินฝำก
ของผูถ้ ือบัตรประเภทที่ธนำคำรกำหนดเท่ำนัน้ โดยผูถ้ ือบัตรสำมำรถผูกบัตรเดบิต ได้ 1 บัตร ต่อ 1 บัญชี และผูถ้ ือบัตรจะสำมำรถ
ใช้บริกำรบัตรเดบิตได้ตอ่ เมื่อมียอดเงินในบัญชีเงินฝำกเพียงพอที่จะทำรำยกำรและชำระค่ำธรรมเนียมเท่ำนัน้
2. ผูถ้ ือบัตรยอมรับว่ำบัตรเดบิตเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนำคำร ผูถ้ ือบัตรมีหน้ำที่เก็บรักษำบัตรเดบิต และจะไม่โอนหรือมอบบัตรเดบิต
ให้บคุ คลอื่น
3. ผูถ้ ือบัตรตกลงใช้เครือ่ งมือโอนเงินภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขดังนี ้
3.1 เครื่องมือโอนเงินถือเป็ นควำมลับเฉพำะตัวของผูถ้ ือบัตรเท่ำนัน้ กำรเปิ ดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็ นกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ผูถ้ ือบัตรตกลงจะไม่โอนหรือมอบหรือกระทำกำรใดๆ ซึ่งอำจมีผลให้เครือ่ งมือโอนเงินอยูใ่ น
ครอบครองของบุคคลอื่น และจะเก็บรักษำเครือ่ งมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยอยูเ่ สมอ หำกผูถ้ ือบัตรฝ่ ำฝื นข้อกำหนดฉบับนี ้
และปรำกฏว่ำมีกำรใช้บตั รเดบิต ผูถ้ ือบัตรตกลงรับผิดชอบกำรใช้บตั รเดบิตโดยให้ถือว่ำผูถ้ ือบัตรเป็ นผูใ้ ช้บตั รเดบิตเอง
เว้นแต่ผถู้ ือบัตรจะพิสจู น์ได้อย่ำงชัดแจ้งว่ำไม่ได้เป็ นควำมผิดของผูถ้ ือบัตร
3.2 ในกรณีที่เครื่องมือโอนเงินสูญหำย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ/ผูถ้ ือบัตรลืมเครื่องมือโอนเงิน ผูถ้ ือบัตรสำมำรถติดต่อธนำคำรที่
K-Contact Center โทรศัพท์ 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง
3.3 กำรกระทำใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กำรสมัครและใช้บริกำรต่ำงๆ กำรโอนเงิน กำรตรวจสอบ/พิสจู น์ตวั ตน กำร
อนุมตั ิกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ กำรตกลงยอมรับ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข/บริกำร/อัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ของกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ทัง้ ของธนำคำรและ/หรือของบุคคลไม่วำ่ จะเป็ นกำรกระทำของผูถ้ ือบัตรเอง หรือเป็ น
กำรกระทำของบุคคลอื่นใด หำกได้กระทำไปโดยกำรใช้บตั รเดบิตและ/หรือเครื่องมือโอนเงินแล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่ำ
ถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผูถ้ ือบัตรเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยผูถ้ ือบัตรเอง รวมทัง้ ให้ถือว่ำเป็ นกำรที่ผถู้ ือบัตรได้
ลงลำยมือชื่ ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนำคำรเพื่อเป็ น หลักฐำนในกำรทำธุรกรรมในครัง้ นั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
นับตัง้ แต่เวลำที่มีกำรยืนยันทำธุรกรรม ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือบัตรตกลงยอมรับและรับทรำบถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้ บริกำร
ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกผูถ้ ือบัตรสำมำรถทำธุรกรรมได้โดยไม่จำต้องมีเอกสำร หรือหลักฐำนอื่นใดยืนยัน
เพิ่ ม เติม และ/หรือ มอบให้แ ก่ธนำคำรอีก เว้น แต่ธนำคำรกำหนดเป็ น อย่ำงอื่น ทั้ง นี ้ ผู้ถื อ บัต รต้องตรวจสอบยอดเงิ น
ภำยหลังจำกทำรำยกำรทุกครัง้
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4. กรณีใช้บริกำรบัตรเดบิตผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มและ/หรือเครื่องรับบัตร หำกผูถ้ ือบัตรกด PIN 6 หลัก ไม่ถกู ต้อง 3 ครัง้ ผูถ้ ือบัตรจะ
ไม่สำมำรถทำรำยกำรใดๆ ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือเครื่องรับบัตรได้อีก จนกว่ำผูถ้ ือบัตรจะดำเนินกำรเพื่อปลดล็อคกำรใช้
บัตรเดบิต ดังนี ้
- กรณีบตั รเดบิตถูกล็อคจำกกำรทำรำยกำรผ่ำนเครือ่ งเอทีเอ็ม ผูถ้ ือบัตรติดต่อธนำคำรเพื่อขอแก้ไขบัตรเดบิตให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ
- กรณีบตั รเดบิตถูกล็อคจำกกำรทำรำยกำรผ่ำนเครื่องรับบัตร ผูถ้ ือบัตรนำบัตรเดบิตไปใช้ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มโดยกด PIN ให้
ถูกต้อง
กรณี ใ ช้บัต รเดบิ ต ประเภท Contactless กับ เครื่อ งรับ บัต รที่ มีสัญ ลัก ษณ์ Contactless ผู้ถื อ บัต รสำมำรถท ำรำยกำรได้โดย
ไม่ตอ้ งกด PIN หำกไม่เกินจำนวนเงินที่ธนำคำรเจ้ำของเครือ่ งรับบัตรกำหนด
5. ผูถ้ ือบัตรสำมำรถอำยัดบัตรเดบิต โดยติดต่อธนำคำรที่ K-Contact Center โทรศัพท์ 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยธนำคำรจะ
อำยัดบัตรเดบิตภำยใน 5 นำที นับแต่วนั ที่ธนำคำรได้รบั คำสั่งหรือรับแจ้งจำกผูถ้ ือบัตรครบถ้วน อนึ่ง ผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ในภำระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ภำยหลังครบกำหนดระยะเวลำ 5 นำทีดงั กล่ำว เว้นแต่ธนำคำรจะพิสจู น์ได้ว่ำภำระหนีท้ ี่เกิดขึน้ เป็ นกำร
กระทำของผูถ้ ือบัตรเอง
6. ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ/ออกบัตรเดบิตใหม่ ค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด โดยผูถ้ ือบัตรสำมำรถเรียกดูรำยกำรหักชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ ได้จำกใบแจ้งรำยกำรบัตรเดบิตและ/หรือรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำก ทัง้ นีจ้ นกว่ำผูถ้ ือบัตรจะแจ้งยกเลิกกำรใช้
บัตรเดบิต
ผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนำคำรสำมำรถหักเงินตำมวิธีกำรที่ระบุในข้อ 17. เพื่อนำเงินไปชำระค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องดังกล่ำว จนกว่ำธนำคำรจะได้รบั ชำระเงินค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ผูถ้ ือบัตรตกลงและ
ยอมรับว่ำ หำกเงิ นในบัญชี ของผูถ้ ื อบัตรไม่เพียงพอให้ธนำคำรหัก บัตรเดบิตจะไม่สำมำรถใช้ได้ จนกว่ำผูถ้ ื อบัตรจะชำระ
ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวจนครบถ้วน ผ่ำนช่องต่ำงๆ ตำมรูปแบบและวิธีที่ธนำคำรกำหนด และแจ้งให้
ธนำคำรทรำบ
7. ผูถ้ ือบัตรตกลงว่ำกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเดบิต เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็ นเงินบำทไทยตำมอัตรำแลกเปลีย่ นที่
ธนำคำรถูกเรียกเก็บจำกบริษัทบัตรเครดิตที่ธนำคำรเป็ นสมำชิกอยู่ ณ วันที่มีกำรเรียกเก็บ ยอดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวกับธนำคำร
ทัง้ นี ้ หำกสกุลเงินต่ำงประเทศดังกล่ำวไม่ใช่สกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ ยอดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวอำจจะถู กแปลงเป็ นสกุลเงินดอลล่ำร์
สหรัฐก่อนที่จะทำกำรแปลงเป็ นสกุลเงินบำทเพื่อเรียกเก็บกับธนำคำร ผูถ้ ือบัตรสำมำรถตรวจสอบอัตรำแลกเปลีย่ น เพื่อใช้ในกำร
อ้ำงอิงเบือ้ งต้นได้จำก VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp นอกจำกนี ้
ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิคิดค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวในอัตรำร้อยละตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนด
จำกยอดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวข้ำงต้น (ปั จจุบนั เท่ำกับอัตรำร้อยละ 2.5)
ทัง้ นี ้ ค่ำควำมเสีย่ งจำกกำรแปลงสกุลเงินดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนดโดยธนำคำรจะแจ้งให้
ผูถ้ ือบัตรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือบัตรสำมำรถตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรแปลงสกุลเงิน
ได้จำก “ประกำศอัตรำค่ำบริกำรต่ำงๆ เบีย้ ปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝำก เงินให้สนิ เชื่อ และค่ำบริกำรอื่นๆ ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร:
บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บริกำรโอนเงิน และตรำสำรต่ำงประเทศ” ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนัน้
8. ผูถ้ ือบัตรสำมำรถใช้บตั รเดบิตสำหรับบริกำรต่ำง ๆ ของธนำคำร โดยมีวงเงินกำรใช้บตั รเดบิตตำมที่ ธนำคำรประกำศกำหนด และ
ผูถ้ ือบัตรสำมำรถปรับเพิ่ม และลดวงเงินใช้บริกำรดังกล่ำวได้ ทำง K PLUS (แต่จะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรที่กำหนดไว้)
โดยธนำคำรสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่ อนไขในกำรให้บริกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดย
ธนำคำรจะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรทรำบตำมวิธีกำรของธนำคำร และตำมที่มีกฎหมำยกำหนด
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9. ในกรณีที่ธนำคำรตรวจพบรำยกำรซือ้ สินค้ำ และ/หรือบริกำร และ/หรือรำยกำรถอนเงิน และ/หรือรำยกำรโอนเงินของผูถ้ ือบัตรที่มี
ข้อสงสัย และ/หรือผิดปกติ ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรระงับกำรใช้วงเงินซือ้ สินค้ำ และ/หรือบริกำร และ/หรือวงเงินถอน
และ/หรือวงเงินโอนเงินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทัง้ หมดของผูถ้ ือบัตรได้เป็ นกำรชั่วครำวได้ โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรทรำบ
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ กับผูถ้ ือบัตร และเมื่อธนำคำรได้รบั กำรยืนยันควำมถูกต้องในกำรทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินดังกล่ำวจำกผูถ้ ือบัตรแล้ว ผูถ้ ือบัตรจึงจะสำมำรถใช้วงเงินซือ้ สินค้ำ และ/หรือบริกำร และ/หรือวงเงินถอนเงิน และ/
หรือวงเงินโอนเงินอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือทัง้ หมดได้ตอ่ ไป และผูถ้ ือบัตรตกลงและยอมรับว่ำ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวของธนำคำร
เป็ นกำรกระทำเพื่อควำมปลอดภัยและคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือบัตร
10. ในกรณีที่ ผูถ้ ือบัตรประสงค์จะใช้บตั รเดบิตซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำรบนอินเทอร์เน็ต ผูถ้ ือบัตรจะต้องสมัครใช้บริกำรซือ้ สินค้ำ
และ/หรือบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย (INTERNET SHOPPING BY K-DEBIT CARD) ตำมแบบและวิธีที่
ธนำคำรกำหนด
11. กรณีธนำคำรจะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรชำระหนีท้ ี่เกิดจำกกำรใช้บตั รเดบิต ธนำคำรจะส่งใบแจ้งรำยกำรบัตรเดบิตให้ผถู้ ือบัตรทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนถึงวันกำหนดชำระเป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 10 วัน ผ่ำนช่องทำง ตำมรูปแบบและกำหนดเวลำที่ธนำคำรกำหนด
12. ในกรณีมีกำรใช้บตั รเดบิตที่ผถู้ ือบัตรแจ้งควำมประสงค์ขอรับใบแจ้งรำยกำรใช้บตั รเดบิต ธนำคำรจะจัดส่งใบแจ้ง
รำยกำรใช้บตั รเดบิตให้แก่ผถู้ ือบัตรทรำบผ่ำนช่องทำงตำมรู ปแบบและกำหนดเวลำที่ธนำคำรกำหนด หำกผู้ ถือบัตรพบว่ำ มี
รำยกำรไม่ถกู ต้อง ผูถ้ ือบัตรจะต้องแจ้งทักท้วงให้ธนำคำรทรำบภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผถู้ ือบัตรได้รบั ใบแจ้งรำยกำรใช้
บัตรเดบิต โดยถือตำมระยะเวลำกำรส่งไปรษณียต์ ำมปกติ อย่ำงไรก็ตำม ไม่เป็ นกำรตัดสิทธิของผูถ้ ือบัตรในภำยหลัง ถ้ำผูถ้ ือบัตร
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำค่ำใช้จ่ำยในใบแจ้งรำยกำรใช้บัตรเดบิตบำงรำยกำรไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็ นควำมผิดหรือควำมชำรุ ด
บกพร่องของผูถ้ ือบัตร แต่ทงั้ นีผ้ ถู้ ือบัตรจะต้องทักท้วงภำยในระยะเวลำไม่เกิน 60 วันนับแต่วนั ที่ผถู้ ือบัตรได้รบั ใบแจ้งรำยกำรใช้
บัตรเดบิตจำกธนำคำร
13. ในกรณีที่ผถู้ ือบัตรประสงค์ที่ขอเปลี่ยนแปลงกำรขอรับใบแจ้งรำยกำรใช้บตั รเดบิต ผูถ้ ือบัตรต้องแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้
ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน โดยผูถ้ ือบัตรตกลงว่ำ ธนำคำรสำมำรถจัดส่งใบแจ้งรำยกำรใช้บตั รเดบิต
ผ่ำนช่องทำงรูปแบบและกำหนดเวลำที่ธนำคำรกำหนดได้เท่ำนัน้
14. ผูถ้ ือบัตรตกลงและรับทรำบว่ำ บัตรเดบิตไม่สำมำรถระงับหรือยกเลิกกำรใช้ช่ วั ครำวได้ ดังนัน้ หำกผูถ้ ือบัตรไม่ประสงค์จะใช้
บัต รเดบิ ต ผู้ถื อ บัต รสำมำรถแจ้งยกเลิกกำรใช้บัตรเดบิ ตผ่ำนช่ องทำง K-Contact Center โทรศัพ ท์ 02-8888888 หรือทำง
K PLUS หรือ ตำมช่องทำงและวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนดและตัดบัตรเดบิตออกเป็ น 2 ส่วนส่งคืนธนำคำร ทัง้ นี ้ ธนำคำรจะ
ดำเนินกำรยกเลิกบัตรเดบิต ภำยใน 5 นำที นับแต่เวลำที่ธนำคำรได้รบั แจ้ง อนึ่ง ผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบในภำระหนีท้ ี่เกิดขึน้
ภำยหลังครบกำหนดระยะเวลำ 5 นำทีดงั กล่ำว เว้นแต่ธนำคำรจะพิสจู น์ได้วำ่ ภำระหนีท้ ี่เกิดขึน้ เป็ นกำรกระทำของผูถ้ ือบัตรเอง
อนึ่ง ผูถ้ ือบัตรตกลงรับทรำบว่ำ ผูถ้ ือบัตรมีสิทธิ ได้รบั คืนค่ำธรรมเนียมรำยปี ในส่วนของระยะเวลำที่ยงั ไม่ได้ใช้บริกำรคืนจำก
ธนำคำร (ในกรณีที่มีกำรหักค่ำธรรมเนียมรำยปี ได้) โดยธนำคำรจะคำนวณคืนตำมส่วนของเดือนปฏิทินที่ยงั ไม่ได้ใช้บริกำร
เศษของเดือนไม่นบั เป็ นเดือน ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิ หกั ชำระหนี ้บตั รเดบิตค้ำงชำระจำกเงินค่ำธรรมเนียมที่
ผูถ้ ือบัตรมีสิทธิได้รบั คืนได้ และให้ถือว่ำผูถ้ ือบัตรได้รบั คืนค่ำธรรมเนียมรำยปี แล้วในทันทีที่ธนำคำรนำเงินค่ำธรรมเนียมรำยปี
เข้ำบัญชีของผูถ้ ือบัตร
15. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อบัตรมีสิทธิ ได้รบั คืนค่ำธรรมเนียมรำยปี ตำมที่กล่ำวในข้อ 14. ธนำคำรจะดำเนินกำรคืน ค่ำธรรมเนียมให้แก่
ผูถ้ ือบัตรโดยคืนเข้ำบัญชีเงินฝำกที่ผถู้ ือบัตรมีขอ้ ตกลงให้ผกู บัญชีไว้กบั บัตรเดบิตที่แจ้งยกเลิก หำกบัญชีดงั กล่ำวได้ถกู ปิ ดไปแล้ว
ธนำคำรจะดำเนินกำรคืนเงินให้แก่ผถู้ ือบัตรผ่ำนช่องทำงและรูปแบบ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร
16. ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกกำรให้บริกำรบัตรเดบิต เพิกถอนกำรใช้บัตรเดบิต หรือปฏิเสธกำรใช้หรือเรียกบัตรเดบิตคืนได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
16.1 ผู้ถอื บัตรโอนหรือให้ผู้อื่นใช้บัตรเดบิตแทน
9930041-06-21
(v4e/0120/KB989/0820)

15/27

16.2 เงินในบัญชีไม่พอชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้แก่ธนำคำรได้
16.3 ผู้ถือบัตรถูกฟ้ องคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลำย หรือร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำร หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็ น
ผู้ต้องหำในคดีอำญำ หรือเป็ นบุคคลที่ทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของรัฐมีคำสั่งให้ยึด/อำยัดทรัพย์สิน/มีคำสั่ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
16.4 เมื่อผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือเจ็บป่ วยเรือ้ รัง หรือทุพพลภำพ ซึ่งธนำคำรเห็นว่ำมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้ของผู้ถอื บัตร
16.5 เมื่อผู้ถือบัตรประสบปั ญหำอื่นใดซึ่งธนำคำรเห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญอันกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรชำระ
เงินคืน
16.6 เมื่ อ ผู้ ถื อ บั ต รท ำหรื อ ใช้ เ อกสำรปลอมเพื่ อ ใช้ ป ระกอบกำรยื่ น ค ำขอใช้ บั ต รเดบิ ต หรื อ ค ำขอใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรใช้บัตรเดบิต หรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติของผู้ถือบัตรตำมที่กฎหมำยหรือ
หลั ก เกณฑ์ที่หน่ วยงำนกำกับดูแ ลธนำคำรประกำศกำหนด หรื อ มี พ ฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ ำเป็ นกำรฉ้ อโกง
ธนำคำรหรือฉ้ อโกงประชำชน หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ำมีกำรดำเนิ นกำรที่ขัดต่อกฎหมำย/ควำมสงบ
เรียบร้อย/ศีลธรรมอันดีของประชำชน
16.7 เมือ่ ผู้ถอื บัตรผิดสัญญำกำรใช้บัตรเดบิตฉบับนี้ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด
16.8 หำกธนำคำรพบว่ำข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสำรอื่นๆ ของผู้ถือบัตรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็ น
ควำมจริง หรือทำให้เข้ำใจผิดในสำระสำคัญ
16.9 เมื่อผู้ถือบัตรไม่มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนกำกับดูแลธนำคำร ประกำศกำหนดใน
ขณะนั้น ๆ หรือกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ในขณะนั้นๆ กำหนดให้กำร ให้บริกำรบัตรเดบิตตำมข้อกำหนดและ
เงือ่ นไขฉบับนี้ไม่สำมำรถให้บริกำรได้อีก
16.10 ในกรณีที่ธนำคำรสงสัยว่ำบัตรเดบิตจะถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยทุจริต ธนำคำรมีสิทธิยกเลิก บัตรเดบิตได้ทันทีเพือ่
ควำมปลอดภัยของผู้ถอื บัตร โดยธนำคำรจะออกบัตรเดบิตใบใหม่และแจ้งให้ผู้ถอื บัตรทรำบ
ในกรณีที่ธนำคำรใช้สิทธิตำมข้อ 16.1-16.10 นี้ ผู้ถอื บัตรจะต้องส่งมอบบัตรเดบิตคืนให้ธนำคำรทันทีที่ได้รับแจ้งจำก
ธนำคำร
17. ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนำคำร หรือเงิน ซึ่งอยู่
ในควำมครอบครอง ดูแล และ/หรือในอำนำจสั่งกำรของธนำคำร ไม่ว่ำธนำคำรจะได้รับฝำกเงิน ได้กำรครอบครอง
ดูแล และ/หรือได้อำนำจสั่งกำรนี้มำโดยทำงใด เพื่อเข้ำชำระหนี้และ/หรือควำมรับผิดชอบของผู้ถือบัตรได้ทันที โดย
ไม่จำต้องบอกกล่ำว ทั้งนี้ ธนำคำรจะนำส่งหลักฐำนกำรหักบัญชีให้ผู้ถอื บัตรทรำบ
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเงินในบัญชีเงินฝำกทุกประเภท และ/หรือเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใดดังกล่ำวของผู้ถือบัตร
ไม่มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักชำระหนี้และ/หรือควำมรับผิดได้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรตกลงจะชำระหนี้และ/หรือควำม
รับผิดที่ค้ำงชำระดังกล่ำว คืนให้แก่ธนำคำร
18. ผูถ้ ือบัตรสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ซึ่งธนำคำรเปิ ดให้ทำรำยกำรเกี่ยวกับบัตรเดบิต เช่น กำรตรวจสอบ
รำยกำรใช้จ่ำย และ/หรือ อำยัด โดยผูถ้ ือบัตรตกลงปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเงื่อนไข และวิธีกำรที่ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว
กำหนด
19. ผูถ้ ื อบัตรตกลงว่ำ นอกเหนือไปจำกกำรให้บริกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่ อนไขฉบับนีแ้ ล้ว หำกภำยหน้ำธนำคำร
ให้บริกำรอื่นใดแก่ผถู้ ือบัตรอีก และผูถ้ ือบัตรตกลงใช้บริกำรนัน้ ๆ แล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงว่ำไม่จำต้อง ทำหลักฐำนใดไว้ให้แก่ธนำคำรอีก
20. กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล ส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผูถ้ ือบัตร โดยมีวตั ถุประสงค์ท่ี
จ ำเป็ น เพื ่อ กำรให้บ ริก ำรแก่ผูถ้ ือ บัต ร กำรด ำเนิน กำรตำมคำขอของผูถ้ ือ บัต รก่อ นให้บ ริก ำร กำรมอบหมำยงำนให้ผูอ้ ื่น
ดำเนินกำรแทนธนำคำรเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร เช่น งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่อสื่อสำร งำนติดตำมทวงถำม
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เป็ นต้น กำรโอนสิทธิและ/หรือหน้ำที่ และ/หรือกำรจัดกำรข้อร้องเรียน นอกจำกนีผ้ ูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวได้ทงั้ ในประเทศและต่ำงประเทศให้แก่ ผใู้ ห้บริกำรภำยนอก ตัวแทนของธนำคำร ผูร้ บั จ้ำงช่วงงำนต่อ พันธมิตร
ทำงธุร กิจ ที่อ อกผลิต ภัณ ฑ์ร ว่ มกัน ในลัก ษณะ co-brand ผูส้ นใจจะเข้ำรับ โอนสิท ธิ / หน้ำ ที่ ผูร้ บั โอนสิท ธิ / หน้ำ ที่ และ/หรือ
ผูใ้ ห้บ ริก ำร Cloud Computing และยิน ยอมให้ผูร้ บั ข้อ มูลจำกธนำคำรดัง กล่ำ ว เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล
ดังกล่ำวต่อไปได้ภำยใต้วตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว ทัง้ นี ้ รำยละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรำกฏในนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในเว็บไซต์ของธนำคำร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีที่ผถู้ ือบัตรมีกำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนำคำร เพื่อดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขำ้ งต้น
ผูถ้ ือบัตรขอรับรองว่ำได้รบั ควำมยินยอมจำกบุคคลอื่นดังกล่ำว หรือได้อำศัยหลักเกณฑ์อื่นทำงกฎหมำยในกำรให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลของบุคคลอื่นดังกล่ำวแก่ธนำคำร และได้แจ้งให้บคุ คลอื่นดังกล่ำวทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้นแล้ว
21. กำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขกำรใช้บตั รเดบิต
21.1 หำกเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ผถู้ ือบัตรเกิดภำระหรือควำมเสีย่ งเพิ่มขึน้ จะมีผลเมื่อผูถ้ ือบัตรให้ควำมยินยอม
21.2 หำกเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงอื่นนอกจำกข้อ 21.1 หรือกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ อัตรำค่ำปรับอัตรำค่ำธรรมเนียม
อัตรำค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อันเนื่องจำกต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดยทำกำรแจ้งข้อ มูลอันเป็ นสำระสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ผถู้ ือบัตรทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำ (ด้วยขนำดของตัวอักษรไม่เล็กกว่ำ 2 มิลลิเมตร โดยมีจำนวนไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิว้ )
(1) ไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน หรือ
(2) ในกรณีเร่งด่วน ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดย
(ก) ทำงจดหมำย หรือ
(ข) ประกำศทำงหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยที่แพร่หลำยในประเทศ และแจ้งเป็ นหนังสือซำ้ อีกครัง้
ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวข้ำงต้นที่เป็ นประโยชน์หรือลดภำระแก่ผถู้ ื อบัตร ซึ่งมีผลใช้บงั คับ ได้ทนั ที ธนำคำร
จะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรทรำบภำยใน 30 วัน หลังมีผลใช้บงั คับ
21.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนำคำรต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขไว้เป็ นกำรเฉพำะเป็ น
อย่ำงอื่น ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ/หรือเกณฑ์ดงั กล่ำวได้
22. บรรดำหนังสือ จดหมำย คำบอกกล่ำวใดๆ ที่ธนำคำรได้สง่ ให้ผถู้ ือบัตรตำมที่อยู่ สถำนที่ทำงำน หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่
อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail address) หรือได้สง่ ด้วยวิธีกำรอื่นใด ที่ได้แจ้งไว้กบั ธนำคำรนัน้ ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่ำเป็ น
ภูมิลำเนำที่ถกู ต้องและมีกำรส่งให้แก่ผถู้ ือบัตรโดยชอบแล้ว
23. หำกผูถ้ ือบัตรมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถำนที่ทำงำน หมำยเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail address) หรือ
เปลีย่ นอำชีพกำรงำน ผูถ้ ือบัตรจะต้องแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที
24. ผูถ้ ือบัตรไม่สำมำรถโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้ำที่ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือเพียงบำงส่วนที่มีอยู่ตำมข้อกำหนดและ
เงื่อนไขฉบับนีใ้ ห้แก่บคุ คลใด
25. กำรล่ำช้ำหรืองดเว้นใดๆ ในกำรใช้สทิ ธิของธนำคำรตำมกฎหมำย หรือตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ไม่ถือว่ำธนำคำรสละสิทธิ
หรือให้ควำมยินยอมในกำรดำเนินกำรใดๆ แก่ผถู้ ือบัตรแต่ประกำรใด
26. ข้อควำมข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ หำกขัดหรือแย้งกับประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรือ่ งให้ธุรกิจบัตรเครดิต
เป็ นธุรกิ จที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ. 2542 (และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี ้ และที่จะเพิ่มเติมต่อไปใน
ภำยหน้ำ ให้ใช้ขอ้ กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำดังกล่ำวแทน
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ข้อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรใช้บัตรเดบิตผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม
1. ผูถ้ ือบัตรสำมำรถถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันได้ไม่เกินจำนวนเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินฝำกที่ผกู กับบัตรเดบิตเท่ำนัน้ ซึง่ จำนวนเงินที่ทำรำยกำรจะถูกปรับปรุงในบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือบัตรภำยในวันเดียวกัน
2. กำรชำระค่ำสำธำรณูปโภค หรือค่ำบริกำรต่ำงๆ ผูถ้ ือบัตรสำมำรถทำรำยกำรได้ ภำยในเวลำ 00:00 น. - 22:00 น. หรือเวลำอื่นใด
ตำมที่ธนำคำรกำหนด
3. ในกำรใช้บตั รเดบิตทำรำยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของบุคคลอื่นใด ผูถ้ ือบัตรต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่ตอ้ งกำรโอน เลขที่บญ
ั ชีของ
บุคคลอื่น และรหัสธนำคำรเจ้ำของบัญชีที่รบั โอนให้ถูกต้องก่อนทำรำยกำร และผูถ้ ื อบัตรตกลงรั บผิดชอบกำรใช้บตั รเดบิต
ดังกล่ำวทัง้ สิน้ และจะไม่เรียกร้องให้ธนำคำรต้องชดใช้แต่อย่ำงใด
4. กรณีใบแจ้งรำยกำรบัตรเดบิตหมด เครื่องเอทีเอ็มจะแจ้งให้ผถู้ ือบัตรทรำบ และผูถ้ ือบัตรสำมำรถเลือกใช้บริกำรต่อไปได้หำก
ผูถ้ ือบัตรกดตกลงรับทรำบ โดยผูถ้ ือบัตรตกลงว่ำผูถ้ ือบัต รสำมำรถตรวจสอบยอดกำรทำรำยกำรได้จำกสมุดบัญชีเงินฝำก ทัง้ นี ้
ยกเว้นรำยกำรฝำกเงิน และ/หรือรำยกำรโอนเงินไปเข้ำบัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชีที่ธนำคำรอื่น ซึ่งจะไม่ทำรำยกำรฝำกเงิน
และ/หรือโอนเงินดังกล่ำวได้
5. ในกรณีกำรโอนเงิน ผูถ้ ือบัตรยอมรับว่ำกำรให้บริกำร และดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ที่ธนำคำร
จัดขึน้ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูถ้ ือบัตร ทัง้ นี ้ ธนำคำรตกลงรับผิดชอบต่อผูถ้ ือบัตร
ในควำมเสียหำยสืบเนื่องจำกกำรใช้บริกำรนี ้ หำก (1) ธนำคำรไม่ปฏิบตั ิตำมคำสั่งอำยัดหรือระงับกำรชำระเงิน/โอนเงิน หรือ
ไม่ระงับเครือ่ งมือโอนเงินตำมที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือบัตร ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี ้ และต่อมำเกิด
รำยกำรชำระเงิน/โอนเงินขึน้ หรือ (2) ธนำคำรยังมิได้สง่ มอบเครื่องมือโอนเงินให้แก่ผถู้ ือบัตร และเกิดรำยกำรชำระเงิน/โอนเงิน
โดยมิชอบขึน้ หรือ (3) เกิดรำยกำรชำระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบอันมิใช่ควำมผิดของผูถ้ ือบัตร หรือ (4) ธนำคำรไม่ปฏิบตั ิตำมคำสั่ง
ชำระเงิน/โอนเงินของผูถ้ ือบัตร จนเป็ นเหตุให้ผรู้ บั เงินไม่ได้รบั เงินจำกกำรชำระเงิน/โอนเงินโดยเสร็จสิน้ สมบูรณ์ตำมวิธีกำรและ
เงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี ้ เว้นแต่กำรไม่ปฏิบตั ิตำมคำสั่งนัน้ เกิดจำกกำรที่ผถู้ ือบัตรมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/
หรือธนำคำรได้แจ้งให้ผถู้ ือบัตรทรำบถึงควำมขัดข้องของกำรชำระเงิน/โอนเงินก่อนหรือในขณะทำกำรชำระเงิน/โอนเงินอยูแ่ ล้ว
และ/หรือผูถ้ ือบัตรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนำคำร
6. กรณีที่ธนำคำรให้บริกำรเพิ่มเติมใดๆ ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบถึงรำยละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีกำรของบริกำรนัน้ ๆ ซึง่
ผูถ้ ือบัตรสำมำรถตรวจสอบได้ก่อนกำรใช้บริกำร และเมื่อผูถ้ ือบัตรตกลงใช้บริกำรนัน้ (ซึ่งจะต้องใช้บริกำรประกอบกับเครือ่ งมือ
โอนเงิน) ให้ถือว่ำผูถ้ ือบัตรตกลงผูกพันตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้บริกำรนัน้ ๆ แล้ว โดยไม่ตอ้ งทำเอกสำรหลักฐำนใดให้แก่
ธนำคำรอีกทัง้ สิน้
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ข้อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรใช้บัตรเดบิต เพือ่ ชำระค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำร
1. ในกำรใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดในกำรชำระค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำร ผูถ้ ื อบัตรจะต้องแสดงและส่งมอบบัตรเดบิตให้รำ้ นค้ำ
เพื่อให้รำ้ นค้ำนำไปจัดทำหลักฐำนแสดงกำรใช้บตั รเดบิต รวมทัง้ ลงนำมในเอกสำรต่ำงๆ ตำมแบบและวิธีที่ธนำคำร/ร้ำนค้ำ
กำหนด (หำกมี) เว้นแต่ในกำรสั่งซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำรกับร้ำนค้ำที่ยอมรับกำรชำระ ค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรโดยวิธีกำรแจ้ง
หมำยเลขบัตรเดบิตด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อกั ษร โดยผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่ำเอกสำรและ/หรือข้อมูลกำรสั่งซือ้ สินค้ำและ/หรือ
บริกำรที่รำ้ นค้ำและ/หรือบริษัทบัตรเครดิตจัดทำเป็ นหลักฐำนแสดงกำรใช้บตั รเดบิตเพื่อชำระค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรแทนเงิน
สดของผูถ้ ือบัตร และผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่ำเป็ นคำสั่งของผูถ้ ือบัตรให้ธนำคำรจ่ำยเงินค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรให้แก่รำ้ นค้ำ เมื่อ
ร้ำนค้ำเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร
2. ผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือบัตรที่ผกู กับหมำยเลขบัตรเดบิตที่ผถู้ ือบัตรแจ้งกับร้ำนค้ำ ได้ตำมวิธี
และหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกำหนด โดยหำกเป็ นกำรชำระแบบเป็ นรำยงวด (Recurring) ธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกตำม
จำนวนเงินและกำหนดเวลำที่รำ้ นค้ำแจ้งมำยังธนำคำรในแต่ละงวด และให้ถือว่ำกำรหักเงินนั้ นเป็ นกำรหักที่ถูกต้อง และมีผล
ผูก พัน ผู้ถื อ บัต รโดยผู้ถื อ บัต รไม่ต ้อ งให้ค วำมยิ น ยอม หรือ ท ำเอกสำรหลัก ฐำนอื่ น ใดให้แ ก่ ธ นำคำรอี ก ทั้ง นี ้ หำกธนำคำร
ไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวได้ ไม่วำ่ ด้วยเหตุใดก็ตำม ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเ งิน
ฝำกไม่พอหักเงิน หรือหมำยเลขบัตรเดบิตที่ ผูถ้ ือบัตรแจ้งกับร้ำนค้ำถูกยกเลิกหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยผูถ้ ือบัตรไม่ได้แจ้งกำร
ยกเลิกหรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมำยเลขบัตรเดบิตแก่รำ้ นค้ำ ธนำคำรมีสิทธิ ระงับกำรชำระค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรรำยกำร
ดังกล่ำวได้ และธนำคำรจะไม่ดำเนินกำรหักเงินซำ้ โดยให้ถือว่ำกำรหักเงินในครัง้ นัน้ ไม่สำเร็จ
3. ธนำคำรจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกร้ำนค้ำไม่ยอมรับบัตรเดบิต หรือไม่ยอมให้ผถู้ ือบัตรใช้บตั รเดบิตเพื่อชำระค่ำสินค้ำ
และ/หรือบริกำร
4. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อบัตรนำบัต รเดบิต ไปซือ้ สินค้ำ และ/หรือบริกำร หำกสินค้ำที่ซือ้ นัน้ ชำรุ ดบกพร่องหรือเสีย หำย หรือ ผูถ้ ื อบัตร
ไม่พึงพอใจในบริกำรที่ได้รบั ผูถ้ ือบัตรไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ธนำคำรรับผิดชอบ โดยเป็ นหน้ำที่ของผูถ้ ือบัตรที่จะต้องไปเรียกร้องกับ
ร้ำนค้ำเอง
5. ผูถ้ ือบัตรตกลงและรับทรำบว่ำ กำรรับเปลี่ยนคืนสินค้ำและ/หรือบริกำร ต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดจำกร้ำนค้ำนัน้ ๆ ธนำคำร
ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องในกำรขอรับเปลีย่ นคืนสินค้ำและ/หรือบริกำรแต่อย่ำงใด ผูถ้ ือบัตรจะต้องดำเนินกำรกับร้ำนค้ำเอง
6. ในกรณีที่ธนำคำรมีขอ้ ตกลงกับร้ำนค้ำที่ให้ผถู้ ือบัตรสั่งซือ้ สินค้ำและ/หรือใช้บริกำรที่ผถู้ ือบัตรเพียงแจ้งควำมประสงค์ ขอชำระ
ค่ำสินค้ำ/บริกำร โดยกำรแจ้งหมำยเลขบัตรเดบิต ด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อกั ษรให้รำ้ นค้ำทำกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร
ผูถ้ ือบัตร ตกลงดังนี ้

6.1 หำกผูถ้ ือบัตรทักท้วงว่ำไม่ได้เป็ นผูส้ ่งั ซือ้ สินค้ำหรือไม่ได้เป็ นผูข้ อรับบริกำรจำกร้ำนค้ำดังกล่ำว ธนำคำรจะระงับกำรเรียกเก็บเงิน
จำกผูถ้ ือบัตรทันที หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ธนำคำรจะคืนเงินให้กบั ผูถ้ ือบัตรทันที เว้นแต่ธนำคำรจะพิสจู น์ได้ว่ำ
ภำระหนีท้ ี่เกิดขึน้ เป็ นกำรกระทำของผูถ้ ือบัตรเองและใช้สิทธิเรียกคืนจำกผูถ้ ือบัตรในภำยหลัง

6.2 ไม่เป็ นกำรตัดสิทธิของผูถ้ ือบัตรที่จะขอยกเลิกกำรซือ้ สินค้ำและ/หรือ/รับบริกำร ภำยในระยะเวลำ 45 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่
สั่งซือ้ สินค้ำหรือขอรับบริกำร หรือภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถึงกำหนดกำรส่งมอบสินค้ำและ/หรือ/บริกำร ใน
กรณีที่มีกำรกำหนดระยะเวลำส่งมอบสินค้ำและ/หรือ/บริกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หำกผูถ้ ือบัตรพิสจู น์ได้ว่ำไม่ได้รบั สินค้ำ
และ/หรือ/บริกำร หรือได้รบั แต่ไม่ตรงกำหนดเวลำ หรือได้รบั แล้ว แต่ไม่ครบถ้วน หรือชำรุ ดบกพร่อง หรือไม่ถกู ต้องตรงตำม
วัตถุประสงค์ โดยธนำคำรจะระงับกำรเรียกเก็บเงินจำกผูถ้ ือบัตร หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้ำเป็ นกำรสั่งซือ้ สินค้ำ
และ/หรือ/บริกำรภำยในประเทศ ธนำคำรจะคืนเงินให้กับผูถ้ ือบัตรภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผถู้ ือบัตรแจ้ง
แต่ถำ้ เป็ นกำรสั่งซือ้ สินค้ำและ/หรือบริกำรจำกต่ำงประเทศ ธนำคำรจะคืนเงินให้กับผูถ้ ื อบัตรภำยในระยะเวลำ 60 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่ผถู้ ือบัตรแจ้ง
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เงือ่ นไขควำมคุ้มครอง สำหรับผู้ถอื บัตรเดบิตที่มคี วำมคุ้มครองกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุ
1. ผูม้ ีสทิ ธิได้รบั ควำมคุม้ ครอง: ผูถ้ ือบัตรเดบิตซึง่ มีชื่อเป็ นเจ้ำของบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวัน ในนำมบุคคลธรรมดำเพียง
คนเดียวที่ผกู กับบัตร (ยกเว้นบัญชีรว่ ม, บัญชีรำ้ นค้ำโดยผูฝ้ ำกคนเดียว, บัญชีคณะบุคคล, บัญชีนิติบคุ คล, บัญชี...เพื่อ...) และมี
อำยุ ณ วันสมัครบัตร ตัง้ แต่อำยุ 12 ปี บริบูรณ์ (ตำมวันเดือนปี เกิด) - 70 ปี (ตำมปี เกิด) โดยนับตำมที่ระบุในบัตรประจำตัว
ประชำชน หรือ Passport (กรณีชำวต่ำงชำติ)
ผูถ้ ือบัตร 1 รำย สำมำรถถือบัตรเดบิตทุกประเภทที่มีควำมคุม้ ครองกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุภำยใต้บตั รเดบิตดังกล่ำวได้รวมกัน
สูงสุดไม่เกิน 5 ใบ (ซึ่งต่อไปนี ้ จะรวมเรียกว่ำ “บัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครองอุบัติเหตุ”) ขอบเขตควำมคุม้ ครอง: กำรเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง จำกอุบตั ิเหตุภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุม่ (อบ.1)
2. คำนิยำม:
2.1 อุบตั ิเหตุ หมำยควำมถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ อย่ำงฉับพลันจำกปั จจัยภำยนอกร่ำงกำย และทำให้เกิดผลที่ผเู้ อำปร ะกันภัย
มิได้เจตนำหรือมุง่ หวัง
2.2 ควำมบำดเจ็บ หมำยควำมถึง กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยอันเป็ นผลโดยตรงจำกอุบตั ิเหตุ ซึง่ เกิดขึน้ โดยเอกเทศ และโดยอิสระ
จำกสำเหตุอื่น
2.3 กำรสูญเสียอวัยวะ หมำยถึง กำรถูกตัดออกจำกร่ำงกำยตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือข้อเท้ำและให้รวมหมำยถึง กำรสูญเสียสมรรถภำพ
ในกำรใช้งำนของอวัยวะดังกล่ำวข้ำงต้นโดยสิน้ เชิงและมีขอ้ บ่งชีท้ ำงกำรแพทย์ว่ำไม่สำมำรถกลับมำใช้งำนได้อีกต่อไป
โดยจะจ่ำยค่ำทดแทนเพียงรำยกำรที่สงู สุดรำยกำรเดียวตำมข้อตกลงคุม้ ครอง (อบ.1)
2.4 กำรสูญเสียสำยตำ หมำยถึง ตำบอดสนิท และไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ตลอดไป
2.5 ทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง หมำยควำมถึง ทุพพลภำพถึงขนำดไม่สำมำรถประกอบหน้ำที่กำรงำนใดๆ ในอำชีพประจำและ
อำชีพอื่นๆ ได้โดยสิน้ เชิงตลอดไป
2.6 ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล : ถ้ำกำรบำดเจ็บที่ได้รบั ทำให้ผมู้ ีสิทธิได้รบั ควำมคุม้ ครองต้องรับ กำรรักษำพยำบำลโดย
แพทย์หรือต้องได้รบั กำรพยำบำลโดยพยำบำลซึง่ เกิดขึน้ ภำยใน 52 สัปดำห์นบั แต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ จะจ่ำยค่ำทดแทนสำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นและสมควรซึ่งเกิดขึน้ จำกกำรรักษำพยำบำลจำเป็ นทำงกำรแพทย์และมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ สำหรับ
ค่ำ ห้อ งสำหรับ ผู้ป่ วยใน ค่ำ ห้อ งสัง เกตอำกำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรพยำบำลให้ตำมจำนวนเงิ นที่ จ่ำยจริงทัง้ นี ้
ไม่เกินจำนวนเงินเอำประกันภัยที่ระบุไว้หน้ำตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรำยละเอียดตำมกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม
(แบบพิเศษ)
2.7 ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล : กำรบำดเจ็บที่ได้รบั ทำให้ผมู้ ีสทิ ธิได้รบั ควำมคุม้ ครอง
ต้องเข้ำรับกำรรักษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล เวชกรรมติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ชั่วโมง ซึ่งต้อง
ลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รบั กำรวินิจฉัยและคำแนะนำจำกแพทย์ตำมข้อบ่งชีซ้ ึ่งเป็ นมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ และใน
ระยะเวลำที่เหมำะสมสำหรับกำรรักษำกำรบำดเจ็บนัน้ ๆ รำยละเอียดตำมกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุม่ (แบบพิเศษ)
3. กำรประกัน ภัย นี ้ ให้ก ำรคุ้ม ครองควำมสูญ เสีย หรื อ เสีย หำยอัน เกิ ด จำกควำมบำดเจ็ บ ทำงร่ำ งกำยของผู้เ อำประกัน ภัย
โดยอุบตั ิเหตุและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี ้
3.1 กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง อันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ อบ.1
3.2 กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง อันเนื่องมำจำกกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกทำร้ำยร่ำงกำย
โดยเจตนำ
3.3 กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง อันเนื่องมำจำกกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
3.4 ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลอันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุตำ่ งๆ
3.5 ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้
9930041-06-21
(v4e/0120/KB989/0820)

20/27

4. รำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
จำนวนเงินเอำประกันภัย
ต่อบัตรเดบิต

ข้อตกลงควำมคุม้ ครอง
1. กำรเสียชี วิต สูญ เสีย อวัยวะ สำยตำ หรือ ทุพ พลภำพถำวรสิน้ เชิ งจำกอุบัติเหตุท่ วั ไปที่
มิได้ระบุไว้เป็ นข้อยกเว้นของกรมธรรม์(อบ.1)
- ทุนประกันภัยขัน้ ต่ำ
- บวกวงเงิ นควำมคุม้ ครอง 10 เท่ำของยอดเงิ นคงเหลือเฉลี่ยของบัญชี ที่ผูกกับบัตรใน
เดือนก่อน

100,000 บำท
xxx

- บวกวงเงินควำมคุม้ ครอง 10 เท่ำของยอดเงินรูดซือ้ สินค้ำผ่ำนบัตรทัง้ หมดในเดือนก่อน

xxx

- ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อบัตรไม่เกิน

200,000 บำท

2. กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิงจำกกำรถูกฆำตกรรมหรือ
ถูกทำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ หรือจำกกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์

30,000 บำท

3. ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั ิเหตุ (ต่ออุบตั ิเหตุ)

5,000 บำท

4. ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำลอันเนื่องมำจำก

300 บำท/วันคุม้ ครองสูงสุด

อุบตั ิเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบตั ิเหตุ) กรณีรกั ษำตัวในโรงพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุท่วั ไป

30 วัน/อุบตั ิเหตุ

หมำยเหตุ : ธนำคำรเป็ นเพียงนำยหน้ำประกันวินำศภัยเท่ำนั้น
: บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ในฐำนะ นำยหน้ำนิติบุคคล ใบอนุญำตเลขที่ ว00002/2547
: รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
: จำกัดสิทธิประโยชน์สูงสุดไม่เกินคนละ 5 บัตร
บริษัทผูร้ บั ประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำรับประกันภัยหรือปฏิเสธกำรรับประกันภัยตำมเงื่อนไขที่บริษัท ผูร้ บั ประกันภัย
เป็ นผูก้ ำหนด รวมทัง้ กำรบอกเลิกควำมคุม้ ครองหำกมีเหตุแห่งกำรบอกเลิกตำมเงื่อนไขกรมธรรม์หรือตำมที่บริษัทผูร้ บั ประกันภัย
พิจำรณำเห็นสมควร

 กรณีกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิงจำกอุบัติเหตุท่ วั ไปจะได้รบั ควำมคุม้ ครองไม่เกิน
1,000,000 บำท/คน

 กรณีกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม หรือทำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ
จะได้รบั ควำมคุม้ ครองไม่เกิน 150,000 บำท/คน

 กรณีกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิงจำกกำรขับขี่หรือ โดยสำรรถจักรยำนยนต์ จะได้รบั
ควำมคุม้ ครองไม่เกิน 150,000 บำท/คน

 ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั ิเหตุจะได้รบั ควำมคุม้ ครองไม่เกิน 25,000 บำท/คน /อุบตั ิเหตุ
 ผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุท่วั ไป 300 บำท/วัน คุม้ ครองสูงสุด 30 วัน/
อุบตั ิเหตุ จะได้รบั ควำมคุม้ ครองไม่เกิน 45,000 บำท/คน/อุบตั ิเหตุ
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5. อำณำเขตควำมคุม้ ครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
6. ผูถ้ ือบัตรที่ได้รบั ควำมคุม้ ครองกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุ
6.1 ผูถ้ ือบัตรที่มีคณ
ุ สมบัติตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด ในข้อ 1 จะได้รบั สิทธิควำมคุม้ ครองตัง้ แต่วนั ที่สมัครบัตรและได้รบั สิทธิ
ควำมคุม้ ครองต่อเนื่องทุกๆ ปี ในกรณี ที่ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียมรำยปี บัตรจำกบัญชี เงิ นฝำก ที่ผูกกับบัตรได้จนกว่ำบัต ร
หมดอำยุ
6.2 กรณีบตั รชำรุ ด สูญหำย บัตรหมดอำยุ และผูถ้ ือบัตรทำบัตรแทนบัตรเดิม จะได้รบั สิทธิ ควำมคุม้ ครองตัง้ แต่วนั ที่ทำบัตร
ทดแทนบัตรเดิม
6.3 ในกรณี ที่ระบบไม่สำมำรถหักบัญชี เพื่อชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ได้ และผูถ้ ื อบัตรทำรำยกำรชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
ตำมขัน้ ตอนที่ธนำคำรกำหนด จะได้รบั สิทธิควำมคุม้ ครองตัง้ แต่วนั ที่ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
7. ผูถ้ ือบัตรที่ไม่ได้รบั ควำมคุม้ ครองกำรประกันอุบตั ิภยั เหตุ
7.1 ผูถ้ ือบัตรอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี บริบรู ณ์ (ตำมวันเดือนปี เกิด) หรืออำยุเกินกว่ำ 70 ปี (ตำมปี เกิด) ณ วันสมัครบัตร โดยนับตำมที่
ระบุในบัตรประจำตัวประชำชน หรือ Passport (กรณีชำวต่ำงชำติ) โดยที่บตั รเดบิตยังคงชำระค่ำธรรมเนียมบัตรในอัตรำปกติ
ที่ธนำคำรกำหนด
7.2 ผูถ้ ือบัตรยกเลิกหรืออำยัดบัตร
7.3 บัญชีเงินฝำกที่ผกู กับบัตรถูกปิ ดบัญชี โดยผูถ้ ือบัตร หรือโดยระบบของธนำคำรที่เกิดจำกบัญชีเงินฝำกมีเงินคงเหลือในบัญชี
ต่ำกว่ำจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ธนำคำรกำหนด หรือไม่มีกำรฝำกถอนเกินกว่ำ 1 ปี ธนำคำรหักค่ำบริกำรรักษำบัญชีตำมจำนวนที่
ธนำคำรกำหนด และธนำคำรพิจำรณำปิ ดบัญชีเงินฝำก ในกรณีไม่มีเงินฝำกเหลือในบัญชี
7.4 ธนำคำรระงับกำรใช้บตั ร เพิกถอนกำรใช้บตั ร หรือปฏิเสธกำรใช้ หรือเรียกบัตรคืนตำมข้อ 16. ของข้อกำหนดและเงื่อนไข
ทั่วไป ซึง่ ใช้กบั บัตรเดบิตทุกประเภท
7.5 ระบบตัดค่ำธรรมเนียมรำยปี บตั รไม่ได้ เช่นเงินในบัญชีไม่พอชำระค่ำธรรมเนียม
7.6 ผูถ้ ือบัตรใช้สทิ ธิควำมคุม้ ครองกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุสำหรับผูถ้ ือบัตรแล้ว
8. ข้อยกเว้นควำมคุม้ ครอง:
8.1 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำก หรือสืบเนื่องจำกสำเหตุดงั ต่อไปนี ้
8.1.1 กำรกระท ำของผู้ถื อ บัต รที่ ไ ด้ร ับ ควำมคุ้ม ครองขณะอยู่ภ ำยใต้ฤ ทธิ์ สุร ำ สำรเสพติ ด หรือ ยำเสพติ ด ให้โ ทษ
จนไม่สำมำรถครองสติได้ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สรุ ำ” หมำยถึง ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดผูถ้ ือบัตรแล้วมีปริมำณ
แอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขนึ ้ ไป
8.1.2 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
8.1.3 กำรได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชือ้ โรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวนำ้ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่ได้รบั มำจำก
อุบตั ิเหตุ
8.1.4 กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็ นจะต้องกระทำ เนื่องจำกได้รบั บำดเจ็บซึง่ ได้รบั ควำมคุม้ ครอง
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี ้ และได้กระทำภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
8.1.5 กำรแท้งลูก
8.1.6 กำรรักษำฟั นหรือกำรรักษำรำกฟั น เว้นแต่กำรรักษำที่ได้เกิดขึน้ ภำยใน 7 วันนับจำกวันเกิดอุบตั ิเหตุ
8.1.7 กำรเปลีย่ นหรือใส่ฟันปลอม กำรครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
8.1.8 อำหำรเป็ นพิษ
8.1.9 กำรปวดหลั ง อั น มี ส ำเหตุ ม ำจำก หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เคลื่ อ นทั บ เส้น ประสำท ( Disc herniation)
กระดู ก สัน หลัง เลื่ อ น (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดู ก สัน หลัง เสื่ อ ม (Degenerative disc disease)
กระดูก สัน หลัง เสื่อ ม (Spondylosis) และภำวะที่ มี ร อยแตก (Defect) หรือ พยำธิ สภำพที่ กระดูกสันหลังส่วน
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Pars interarticularis (Spondylosis) เว้นแต่มีกำรแตกหัก (fracture) หรือเคลื่อน (dislocation) ของกระดูกสันหลัง
อันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุ
8.1.10 สงครำม กำรรุ กรำน กำรกระทำที่มงุ่ ร้ำยของศัตรู ตำ่ งชำติ หรือกำรกระทำที่มงุ่ ร้ำยคล้ำยสงครำมไม่วำ่ จะได้มีกำร
ประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง ซึ่งหมำยถึง สงครำมระหว่ำงชนที่อำศัยอยู่ในประเทศ
เดียวกัน กำรแข็งข้อ กำรกบฏ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรก่อควำมวุ่นวำย กำรปฏิวัติ กำรรัฐประหำร
กำรประกำศกฎอัยกำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ซึง่ จะเป็ นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไว้ซงึ่ กฎอัยกำรศึก
8.1.11 กำรก่อกำรร้ำย
8.1.12 กำรแผ่รงั สี หรือกำรแพร่กมั มันตภำพรังสีจำกเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิ วเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมำจำกกำร
เผำไหม้ข องเชื ้อ เพลิ ง นิ ว เคลี ย ร์ และจำกกรรมวิ ธี ใ ดๆ แห่ ง กำรแตกแยกตัว ทำงนิ ว เคลี ย ร์ซึ่ง ด ำเนิ น ติ ด ต่อ
ไปด้วยตัวเอง
8.1.13 กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอนั ตรำยอื่นใดที่อำจเกิดกำรระเบิด
ในกระบวนกำรนิวเคลียร์ได้
8.2 ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ ในเวลำต่อไปนี ้
8.2.1 ขณะที่ผูไ้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกี ทุกชนิดรวมถึงเจ็ ตสกี ดว้ ย แข่งสเก็ ต
ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะกำลังขึน้ หรือกำลังลง หรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน หรือ
เครือ่ งร่อน เล่นบันจีจ้ ๊มั พ์ ดำนำ้ ที่ตอ้ งใช้ถงั อำกำศและเครือ่ งช่วยหำยใจใต้นำ้
8.2.2 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองขับขี่ หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
8.2.3 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองกำลังขึน้ หรือกำลังลง หรือขณะโดยสำรอยูใ่ นอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก
ผูโ้ ดยสำร และมิได้ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์
8.2.4 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองขับขี่หรือปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นพนักงำนประจำอำกำศยำนใดๆ
8.2.5 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีสว่ นยั่วยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท
8.2.6 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองก่ออำชญำกรรมที่มีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม
8.2.7 ขณะที่ผไู้ ด้รบั ควำมคุม้ ครองปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นทหำร ตำรวจ หรืออำสำสมัคร
9. ทุนประกันภัยขัน้ ต่ำ 100,000 บำท และสูงสุด 200,000 บำทต่อบัตร คำนวณส่วนเพิ่มที่ (ผูถ้ ือบัตร) แต่ละคนจะได้ไม่เท่ำกันโดย
พิจำรณำจำก
9.1 ยอดเงินคงเหลือเฉลีย่ ของบัญชีที่ผกู กับบัตรในเดือนก่อน
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ จะพิจำรณำจำกยอดเงินคงเหลือในบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 จนถึงวันที่ 30 หรือ 31
ในเดือนก่อนหน้ำประสบอุบตั ิเหตุ โดยนำยอดเงินทุกวันมำบวกกัน และหำรด้วย 30 หรือ 31 ขึน้ อยูก่ บั จำนวนวันในเดือน
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน จะพิจำรณำจำก บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันที่ไม่เกินจำนวนเงินที่มีอยูใ่ น
บัญชีของผูฝ้ ำก (ไม่รวมวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี OVERDRAFT) (ถ้ำมี) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 จนถึงวันที่ 30 หรือ 31 ในเดือน
ก่อนหน้ำ โดยนำยอดเงินทุกวันมำบวกกัน และหำรด้วย 30 หรือ 31 ขึน้ อยูก่ บั จำนวนวันในเดือน
 กรณีบตั รผูกกับทัง้ บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน จะพิจำรณำจำกยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีออมทรัพย์เท่ำนัน้
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน และมียอดคงเหลือในบัญชี ไม่ครบ 30 หรือ
31 วัน ในเดือนก่อนหน้ำประสบอุบตั ิเหตุ จะนำยอดเงินทุกวันมำบวกกันและหำรด้วย 30 หรือ 31 ขึน้ อยู่กบั จำนวน
วันในเดือน
 ธนำคำรสงวนสิทธิ์คำนวณยอดเงินคงเหลือเฉลีย่ ของบัญชีที่ผกู กับบัตรนับตัง้ แต่วนั ที่สมัครบัตรแล้วเท่ำนัน้
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9.2 ยอดใช้จ่ำยซือ้ สินค้ำผ่ำนบัตร
 พิจำรณำจำกยอดกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร ตัง้ แต่วนั ที่ 1 จนถึงวันที่ 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหน้ำประสบอุบตั ิเหตุ
 กรณีบญ
ั ชีเงินฝำกกระแสรำยวัน จะพิจำรณำจำกบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันสำหรับจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของ
ผูฝ้ ำกและรวมวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี OVERDRAFT (ถ้ำมี)
 เฉพำะรำยกำรซือ้ สินค้ำที่รำ้ นค้ำเรียกเก็บเงินเข้ำมำยังธนำคำรแล้วเท่ำนัน้
10. ผูร้ บั ประโยชน์ตำมควำมคุม้ ครองกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุได้แก่ทำยำทโดยชอบด้วยกฎหมำย (ทำยำทโดยธรรม)ตำมลำดับหรือ
บุคคลที่ได้ระบุชื่อเฉพำะเจำะจง
11. กรณีผถู้ ือบัตรใช้สิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิงจำกอุบตั ิเหตุ
ทั่วไป หรือจำกกำรถูกฆำตกรรม/ถูกทำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ หรือจำกกำรขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์ไปแล้ว ธนำคำรขอ
สงวนสิทธิ ยกเลิกบัตรที่ใช้สิทธิ ดังกล่ำว และให้ถือว่ำควำมคุ้มครองตำมบัตรในทุกกรณี สิ้นสุ ดลงทันทีนับแต่วันที่
ผู้ถอื บัตรใช้สิทธิข้ำงต้น
12. หลักฐำนประกันภัยที่ผถู้ ือบัตรจะได้รบั และกำรระบุชื่อผูร้ บั ประโยชน์
12.1 หลักฐำนประกันภัย : ผูถ้ ือบัตรสำมำรถใช้บตั รเดบิตที่มีควำมคุม้ ครองประกันภัยใบนัน้ ๆ เป็ นหลักฐำนแสดง
สิทธิในกำรเอำประกันภัยอุบตั ิเหตุภำยใต้เงื่อนไขของบริกำร
12.2 ผูร้ บั ประโยชน์ : ทำยำทโดยชอบด้วยกฎหมำยตำมลำดับ หรือบุคคลที่ได้ระบุชื่อเฉพำะเจำะจง ในกรณีที่ผเู้ อำประกันภัย
ต้องกำรระบุ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ชื่อผูร้ บั ผลประโยชน์ ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
(มหำชน) (“บริษัท”) โทรศัพท์ 1484
13. กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนกรณีผเู้ อำประกันภัย เสียชีวิต หรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง ผูร้ บั ประโยชน์ หรือ ผูจ้ ดั กำรมรดก หรือ
ทำยำทโดยธรรม ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) โทรศัพท์ 1484 ศูนย์บริกำร
ด้ำนสินไหม โทรศัพท์ 0-2290-3388 พร้อมแจ้ง ชื่อ นำมสกุลและหมำยเลขบัตรเดบิต หมำยเลขโทรศัพท์ พร้อมเตรียมเอกสำร
จัดส่งให้แก่บริษัท เลขที่ 252 ถ. รัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310 ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ผเู้ อำประกันภัย (ผูถ้ ือบัตร)
เสียชีวิตหรือทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง โดยเอกสำรประกอบด้วย
13.1 กรณีทพุ พลภำพถำวรสิน้ เชิง
 แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
 ใบรับรองแพทย์ ระบุสำเหตุกำรบำดเจ็บและอวัยวะที่สญ
ู เสียโดยชัดเจน
 ฟิ ลม์ เอ็กซเรย์หรือผลกำรอ่ำนฟิ ลม์
 รูปถ่ำยเต็มตัวและอวัยวะที่สญ
ู เสียของผูเ้ รียกร้องสิทธิควำมคุม้ ครอง
 สำเนำบัตรประชำชน
 สำเนำประวัติกำรรักษำพยำบำล
 สำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุม้ ครองประกันภัย ซึง่ มีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูถ้ ือบัตรกับธนำคำร
 สำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวันที่ผูกกับบัตร
13.2 กรณีเสียชีวิต
 แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
 สำเนำใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก
 สำเนำใบรำยงำนกำรผ่ำศพ รับรองสำเนำโดยหน่วยงำนที่ออกในกรณีที่มีกำรผ่ำศพพิสจู น์
 สำเนำใบรับรองกำรเสียชีวิต รับรองสำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก
 สำเนำบันทึกประจำวันของตำรวจรับรองสำเนำโดยร้อยเวรเจ้ำของคดี
 สำเนำใบมรณะบัตร รับรองสำเนำโดยหน่วยงำนที่ออก
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สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้ สียชีวิต และผูร้ บั ผลประโยชน์ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ สียชีวิตและผูร้ บั
ผลประโยชน์ รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูร้ บั ผลประโยชน์
 สำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุม้ ครองประกันภัย ซึง่ มีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูถ้ ือบัตรกับธนำคำร
 สำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวันที่ผกู กับบัตร
13.3 กรณี ที่ มี ก ำรเรียกร้อ งสิท ธิ ค วำมคุม้ ครอง และเอกสำรต่ำงๆ ครบถ้ว นสมบูร ณ์ บริษั ท จะด ำเนิ น กำรจ่ ำยค่ำสิน ไหม
ให้ผรู้ บั ผลประโยชน์ภำยใน 7 วันทำกำร
14. กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั ิเหตุ
14.1 กรณีเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลอันเนื่องมำจำกอุบตั เิ หตุในโรงพยำบำลที่อยูใ่ นเครือบริษัทฯ ทัง้ กรณีผปู้ ่ วยใน (IPD) และ/หรือ
ผูป้ ่ วยนอก (OPD) ผูถ้ ือบัตรสำมำรถขอใช้บริกำรได้ในโรงพยำบำลที่อยูใ่ นเครือ TPA และบริษัทได้ โดยไม่ตอ้ งสำรองจ่ำย
ค่ำรักษำพยำบำล แต่ทงั้ นี ้ ต้องไม่เกินจำกวงเงินค่ำรักษำพยำบำลที่ได้รบั ควำมคุม้ ครองโดยแสดงบัตรเดบิตที่มีควำม
คุม้ ครองประกันภัย และบัตรประจำตัวประชำชน หรือPASSPORT (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของผูถ้ ือบัตร
เว้นแต่ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันที่สมัครทำบัตรเดบิตที่มีควำมคุ้มครอง หำกผู้ถอื บัตรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
ผู้ถือบัตรจำต้องทำกำรสำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน โดยสำมำรถเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนได้ตำม
วิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 14.2
14.2 กรณีเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลอันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุในโรงพยำบำลที่ไม่อยู่ในเครือบริษัทฯ ผูถ้ ือบัตรจะต้องสำรองจ่ำย
ค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน ให้ติดต่อ CALL CENTER ของ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 1484 พร้อม
แจ้ง ชื่ อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรเดบิ ต หมำยเลขโทรศัพท์ ติ ดต่อ พร้อมเตรียมเอกสำรจัด ส่งให้แก่ บ ริษัท เลขที่ 252
ถ. รัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ผถู้ ือบัตรเข้ำรักษำพยำบำล โดยมีเอกสำรดังนี ้
 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ระบุสำเหตุของกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และ/ หรือ สำนำบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ของผูถ้ ือบัตร
 สำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุม้ ครองประกันภัย ซึง่ มีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูท้ ำบัตรกับธนำคำร
 สำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวันที่ผกู กับบัตร
14.3 กรณี ที่ มี ก ำรเรียกร้องสิทธิ ควำมคุ้มครอง และเอกสำรต่ำ งๆ ครบถ้ว นสมบูร ณ์ บริษั ท จะด ำเนิ น กำรจ่ ำย ค่ำสินไหม
ให้ผรู้ บั ผลประโยชน์ภำยใน 7 วันทำกำร
15. กำรเรียกร้องผลประโยชน์เงินชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุท่วั ไป 300 บำท/วัน คุม้ ครองสูงสุด
30 วัน/คนโดยมีเอกสำรดังนี ้
 สำเนำใบรับรองแพทย์
 สำเนำใบเสร็จ หรือใบสรุปค่ำรักษำพยำบำลที่ระบุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและจำนวนวัน
 สำเนำประวัติกำรรักษำสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และ/สำเนำบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ของ
ผูถ้ ือบัตร
 สำเนำบัตรเดบิตที่มีควำมคุม้ ครองประกันภัย ซึง่ มีหมำยเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูท้ ำบัตรกับธนำคำร
 สำเนำหน้ำแรกของสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์/กระแสรำยวันที่ผกู กับบัตร
กำรแจ้งอุบัติเหตุ :จะต้องแจ้งให้บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหำชน)ทรำบถึงกำรบำดเจ็บโดยไม่ชกั ช้ำ ในกรณีที่มีกำร
เสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททรำบทันที เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่ำมีเหตุจำเป็ นอันสมควรจึงไม่อำจแจ้งได้ขำ้ งต้น แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สดุ
เท่ำที่สำมำรถกระทำได้
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย:ให้สง่ หลักฐำน กรณีเรียกร้องค่ำทดแทนจำกเสียชีวิตหรือทุพพลภำพให้สง่
ภำยใน 30 วันนับแต่วนั เสียชีวิตหรือวันที่เริม่ เกิดทุพพลภำพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่ำทดแทนอย่ำงอื่นให้สง่ หลักฐำนภำยใน180 วัน
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นับจำกวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่กำรไม่เรียกร้องดังกล่ำวภำยในกำหนด ไม่ทำให้สิทธิ กำรเรียกร้องเสียไป หำกแสดงให้เห็นได้ว่ำ
มีเหตุอนั ไม่สำมำรถเรียกร้องภำยในกำหนดและได้ทำกำรเรียกร้องโดยเร็วที่สดุ แล้ว
หมำยเหตุ : ข้อกำหนดและเงือ่ นไขทั่วไปอื่นๆจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (แบบพิเศษ)
ข้อกำหนดและเงือ่ นไข สำหรับผู้ถอื บัตรเดบิตพืน้ ฐำน (K-Basic Debit Card)
1. บัตรเดบิตพืน้ ฐำน (K-Basic Debit Card) เป็ นบัตรเดบิตที่ใช้บริกำรร่วมกับบัญชีเงินฝำกพืน้ ฐำน (Basic Banking Account)
เท่ำนัน้
2. บัญชีเงินฝำกพืน้ ฐำน (Basic Banking Account) 1 บัญชี สำมำรถผูกบัตรเดบิตพืน้ ฐำน (K-Basic Debit Card) ได้ 1 บัตรเท่ำนัน้
3. ผูถ้ ือบัตรตกลงชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ/ออกบัตรใหม่ และค่ำธรรมเนียมรำยปี สำหรับบัตรเดบิตพืน้ ฐำน (K-Basic Debit Card)
ที่ผูกกับบัญชี เงิ นฝำกพืน้ ฐำน (Basic Banking Account) ตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่บัญชี เงิ นฝำกพืน้ ฐำน
ถูกเปลี่ยนแปลงรู ปแบบบัญชีเป็ นบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดบัญชีและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกพืน้ ฐำน
ผูถ้ ื อบัตรตกลงชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี บัตรเดบิตพืน้ ฐำน (K-Basic Debit Card) ตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมสำหรับ
บัตรเดบิตของธนำคำรกสิกรไทย โดยตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกที่ผกู กับบัตรเดบิตพืน้ ฐำน (K-Basic Debit Card)
เมื่อครบรอบปี กำรเป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตพืน้ ฐำน (K-Basic Debit Card) และผูถ้ ือบัตรตกลงจะนำเงินเข้ำบัญชีไว้ก่อนกำหนดเวลำที่
ธนำคำรกำหนด เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถดำเนินกำรหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำวตำมข้อตกลงนีไ้ ด้
ข้อกำหนดและเงือ่ นไขบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยในส่วนของกำรใช้งำนในระบบรถไฟฟ้ ำ
บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทย ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “บัตร” เป็ นบัตรที่สำมำรถใช้เป็ นบัตรโดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำในสำยเฉลิมรัชมงคล
(สำยสีน ำ้ เงิ น ) สำยฉลองรัช ธรรม (สำยสีม่ว ง) รวมถึ ง เส้น ทำงอื่ น ๆ และระบบคมนำคมขนส่ง ในอนำคต ตำมโครงกำรตั๋วร่ว ม
บัตรแมงมุม ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “ระบบรถไฟฟ้ ำ” ภำยใต้ขอ้ กำหนดในกำรใช้ระบบรถไฟฟ้ำที่ได้ประกำศไว้
1. ธนำคำรให้บริกำรออกบัตร ผ่ำนระบบ K PLUS หรือสำขำของธนำคำรที่ให้บริกำร กรณีที่บตั รชำรุ ดไม่สำมำรถทำธุรกรรมทำงกำร
เงิน หรือไม่สำมำรถใช้เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำได้ตำมปกติ ผูถ้ ือบัตรสำมำรถขอออกบัตรใหม่ โดยคิดค่ำธรรมเนียมทำบัตรและ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี เป็ นไปตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมบริกำรของธนำคำร ทัง้ นี ้ ธนำคำรจะทำกำรยกเลิกบัตรเก่ำ และ
ผูถ้ ือบัตรสำมำรถขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบัตรเก่ำได้ ตำมข้อ 2.5
2. เงือ่ นไขกำรใช้บัตรในระบบรถไฟฟ้ ำ
2.1 ในกำรทำบัตรใหม่ มูลค่ำกำรเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำเท่ำกับ 0 บำท
2.2 กำรเติมมูลค่ำในบัตรเพื่อใช้เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ ผูถ้ ือบัตรสำมำรถเติมมูลค่ำในบัตรได้ที่หอ้ งออกบัตรโดยสำรใน
สถำนีรถไฟฟ้ำในเวลำทำกำร ตำมเงื่อนไขที่กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “รฟม.” กำหนด
โดยต้องเติมเป็ นมูลค่ำขัน้ ต่ ำเท่ำกับ 100 บำท สำมำรถเพิ่มขึน้ ได้เป็ นจำนวนเท่ำของ 100 บำท และวงเงินในบัตรจะต้อง
ไม่เกิน 10,000 บำท
2.3 กำรใช้บัตรเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ
 ผูถ้ ือบัตรสำมำรถใช้บตั รเพื่อผ่ำนเข้ำ-ออกทำงประตูอตั โนมัติตำมประกำศ เงื่อนไข ระเบียบ และข้อกำหนดของ รฟม.
 หำกมีกำรเดินทำงเกินกว่ำมูลค่ำคงเหลือภำยในบัตร ผูถ้ ือบัตรจะต้องเติมเงินให้มูลค่ำบนบัตรคงเหลือมำกกว่ำมูลค่ำ
กำรเดินทำงเสียก่อน จึงสำมำรถออกจำกระบบรถไฟฟ้ำได้
 กรณีหยุดใช้งำนบัตรในระบบรถไฟฟ้ำ เป็ นระยะเวลำเกิน 2 ปี นับจำกวันที่เดินทำงครัง้ สุดท้ำยจะไม่สำมำรถใช้บตั ร
เดินทำงได้ ผูถ้ ือบัตรต้องนำบัตรมำเติมมูลค่ำเดินทำงที่หอ้ งออกบัตรโดยสำรก่อน จึงสำมำรถเดินทำงได้ ทัง้ นีม้ ลู ค่ำกำร
เดินทำงคงเหลือในบัตรก่อนหน้ำกำรเติมมูลค่ำยังคงใช้ได้
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 กรณีมีขอ้ สอบถำมเรือ่ งกำรใช้บตั รเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริกำรข้อมูล รฟม. (Call Center) หมำยเลข
โทรศัพท์ 02-7164044 ในวันและเวลำทำกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดรำชกำร และ
วันหยุดตำมธรรมเนียมของ รฟม.
2.4 กรณี เกิ ด ปั ญหำในกำรใช้ บั ต รระหว่ ำ งเดิ น ทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ ผู้ ถื อ บั ต รสำมำรถติ ด ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ที่หอ้ งออกบัตรโดยสำร โดยผูถ้ ือบัตรจะต้องชำระค่ำโดยสำรตำมระเบียบของ รฟม. ทัง้ นี ้ หำกบัตรดังกล่ำว ยังไม่สำมำรถ
ใช้เดินทำงได้ในครัง้ ต่อไป ผูถ้ ือบัตรสำมำรถติดต่อสำขำของธนำคำรที่ให้บริกำร
2.5 กรณีบัตรหำย ชำรุ ด ถูกยึด หมดอำยุ หรือยกเลิกบัตร และกำรขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำง
 กรณีบตั รหำย ชำรุ ด ถูกยึด หมดอำยุ หรือยกเลิกบัตร ผูถ้ ือบัตรสำมำรถติดต่อสำขำธนำคำร เพื่อดำเนินกำรตำมระเบียบ
และวิธีปฏิบตั ิงำนของธนำคำร
 กรณีบตั รชำรุดหรือยกเลิกบัตรเฉพำะกำรใช้งำนในส่วนกำรทำธุรกรรมกำรเงินกับธนำคำร ผูถ้ ือบัตรยังคงใช้บตั ร เป็ นบัตร
โดยสำรในระบบรถไฟฟ้ำได้ตำมปกติ
 กรณีที่ผถู้ ือบัตรประสงค์จะยกเลิกบัตรในส่วนบัตรโดยสำรและขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำงที่คงเหลื ออยู่ในบัตร ธนำคำรจะ
ยกเลิกบัตรทัง้ ในส่วนกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินและแจ้ง รฟม. ให้ทำกำรยกเลิกบัตรเพื่อใช้เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำทันที
 กรณี บัตรเสีย/ชำรุ ดและผูถ้ ื อบัตรต้องกำรขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำง ผูถ้ ื อบัตรจะต้องคืนบัตรที่เสีย/ชำรุ ด ที่สำขำของ
ธนำคำรที่ให้บริกำร เพื่ อยกเลิกบัตรในระบบธนำคำรและทำลำยบัตรพร้อมกรอกใบคำขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำง โดย
ธนำคำรจะแจ้ง รฟม. ให้ตรวจสอบมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือภำยใน 7 วันทำกำร (“วันทำกำร” หมำยถึง วันที่มิใช่
วันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกำศให้เป็ นวันหยุดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์) นับจำก
วันที่ได้รบั ใบคำขอฯ และธนำคำรจะคืนมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบัตรให้ผถู้ ือบัตรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่
ธนำคำรได้รบั กำรยืนยันมูลค่ำ กำรเดินทำงคงเหลือในบัตรจำก รฟม. ทัง้ นี ้ กำรตรวจสอบมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือใน
บัตรเป็ นไปตำมข้อมูลและกำรประมวลผลของ รฟม. ธนำคำรเป็ นเพียงตัวกลำงในกำรคืนมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือให้แก่
ผูถ้ ือบัตรเท่ำนัน้ กรณีผถู้ ือบัตรมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือ สำมำรถติดต่อสอบถำมช่องทำงข้ำงต้น
 กรณีบตั รสูญหำย หรือไม่มีบตั รไปแสดงกับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรที่ให้บริกำร ผูถ้ ือบัตรไม่สำมำรถขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำงได้
โดยสำมำรถอำยัดบัตรในส่วนกำรใช้งำนทำธุรกรรมทำงกำรเงิ นที่ผูกกับบัญชีธนำคำร ผ่ำนทำง K PLUS, สำขำของ
ธนำคำร หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทรศัพท์ 02-8888888
 กรณีบตั รถูกยึดที่เครือ่ งเอทีเอ็มและผูถ้ ือบัตรประสงค์จะยกเลิกบัตรดังกล่ำว ผูถ้ ือบัตรสำมำรถติดต่อ K-Contact Center
โทรศัพท์ 02-8888888 เพื่อขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำงโดยธนำคำรจะทำกำรยกเลิกกำรใช้งำนบัตรทัง้ ในส่วนกำรทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินและแจ้ง รฟม. ให้ทำกำรยกเลิกบัตรเพื่อใช้เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ำ พร้อมทัง้ แจ้ง รฟม.ให้ตรวจสอบมูลค่ำ
กำรเดินทำงคงเหลือภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ื อบัตร และธนำคำรจะคืนมูลค่ำกำรเดินทำง
คงเหลือให้ผถู้ ือบัตรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ธนำคำรได้รบั กำรยืนยันมูลค่ำกำรเดินทำงคงเหลือในบัตรจำก รฟม.
ตำมเงื่อนไขข้ำงต้น
ข้อกำหนดและเงือ่ นไขบัตรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS
ผูถ้ ือบัตรรับทรำบและตกลงว่ำ กำรสมัครบัตรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS จะเป็ นกำรสมัครบริกำร KERRY
CLUB ด้วย โดยผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนำคำรเปิ ดเผยข้อมูลของผูถ้ ือบัตรที่มีอยูก่ บั ธนำคำรหรือที่ธนำคำรได้รบั อำทิเช่น เลขบัตรประชำชน
และหมำยเลขโทรศัพท์ของผูถ้ ือบัตร ให้แก่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“KERRY EXPRESS”) เพื่อกำรดังกล่ำว
และผูถ้ ือรับทรำบว่ำ กำรสมัครบริกำร KERRY CLUB จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผูถ้ ือบัตรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและวิธีที่ KERRY EXPRESS
กำหนด ธนำคำรไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องและ ไม่รบั ผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ กับกำรให้บริกำร KERRY CLUB ดังกล่ำว หำกมีปัญหำหรือ
ข้อสงสัย กรุณำติดต่อกับ KERRY EXPRESS โดยตรง
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