ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้ บัญชีเงินฝำก LINE BK (LINE BK Savings Account)
ข้ อกำหนดและเงื่ อนไขกำรเปิ ดและใช้ บัญชี เงิ น ฝำก LINE BK (LINE BK Savings Account) ฉบับนี ้ (“ข้ อ ก ำหนดและ
เงื่อนไข”) ใช้ บงั คับระหว่ำง บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “ธนำคำร”) กับผู้ที่ขอเปิ ดและใช้ บญ
ั ชีเงินฝำก LINE BK
(LINE BK Savings Account) ผ่ำนช่องทำง LINE BK (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “ผู้ฝำก” และจะเรี ยกบัญชีเงินฝำก LINE BK (LINE BK
Savings Account) ที่เปิ ดและใช้ ผำ่ นช่องทำง LINE BK นี ้ว่ำ “บัญชีเงินฝำก LINE BK” โดยผู้ฝำกตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ติ ำม
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขดังนี ้
คุณสมบัติของผู้เปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK
 บุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยมีอำยุ 15 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป
ลักษณะของบัญชีเงินฝำก LINE BK
 เป็ น บัญ ชี เ งิ น ฝำกประเภทออมทรั พ ย์ แบบไม่ มี ส มุด คู่ฝ ำก (Non Passbook) ชื่ อ บัญ ชี เ งิ น ฝำก LINE BK จะต้ อ งเป็ น
ชื่อเดียวกับผู้ฝำก โดยไม่อนุญำตให้ ใช้ ชื่ออื่นหรื อนำมแฝงหรื อให้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้รับผลประโยชน์ และไม่สำมำรถเปิ ดบัญชีเงินฝำก
LINE BK เป็ นชื่อร่วมได้
 ผู้ฝำกไม่มีสิทธิ ที่จะโอนสิทธิ ตำมบัญชีเงินฝำก LINE BK ให้ ผ้ อู ื่น เปลี่ยนมือ แก้ ไข หรื อนำไปเป็ นหลักประกันแก่บุคคลอื่น
ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อแต่บำงส่วน เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกธนำคำรก่อน
 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ งต้ องเป็ นผู้เปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK เองเท่ำนัน้
ขัน้ ตอนกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ผ่ ำนช่ องทำง LINE BK
 ขั น้ ตอนส ำหรั บ ผู้ ฝ ำกที่ต้อ งกำรเปิ ดบั ญชี เ งินฝำก LINE BK พร้ อมสมั ค รใช้ บ ริ ก ำรของธนำคำรผ่ ำ นช่ องทำง
LINE BK ดังนี ้
(1) ผู้ฝำกดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE เลือกเมนู LINE BK แล้ วเลือกดำเนินกำร “เปิ ดบัญชี” โดยกรอกข้ อมูลและ
ปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่ปรำกฏบนหน้ ำจอจนถึงขันตอนกำรพิ
้
สจู น์และยืนยันตัวตน ได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง
(2) ผู้ฝำกต้ องไปพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่สำขำของธนำคำร หรื อจุดบริ กำรที่ธนำคำรกำหนด หรื อพิสจู น์และยืนยัน
ตัวตนผ่ำนบริ กำร K PLUS ในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่ องเดียวกัน โดยผู้ใช้ บริ กำร K PLUS จะต้ องเป็ นบุคคล
เดียวกับผู้ฝำกที่ต้องกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK
(3) เมื่อผู้ฝำกได้ พิสูจน์ และยืนยันตัวตนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ฝำกจะต้ องเข้ ำช่องทำง LINE BK เพื่อปฏิบัติตำมขัน้ ตอน
จนครบถ้ วนสมบูรณ์ โดยหำกผู้ฝำกดำเนินกำรตำมข้ อ (3) นี ้ระหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 20.00 น. กำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก
LINE BK และกำรสมัครใช้ บริ กำรของธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE BK จะมีผลสำเร็ จทันที หำกผู้ฝำกดำเนินกำรตำม
ข้ อ (3) นี ้ภำยหลังเวลำ 20.00 น. กำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK และกำรสมัครใช้ บริ กำรของธนำคำรผ่ำนช่องทำง
LINE BK จะมีผลสำเร็ จในวันถัดไปเวลำ 06.00 น.
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(4) ผู้ฝำกจะต้ องดำเนินกำรตำมกระบวนกำรทังหมดให้
้
เสร็ จสิ ้น ภำยใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ฝู ำกให้ ข้อมูลไว้ กับ
ธนำคำรตำมข้ อ (1) หำกผู้ฝำกไม่ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรทังหมดให้
้
เสร็ จสิ ้นภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ถือว่ำกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK และกำรสมัครใช้ บริ กำรของธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE BK ไม่สำเร็ จ และ
ธนำคำรจะนำข้ อมูลและรำยละเอียดที่ผ้ ฝู ำกให้ ไว้ แก่ธนำคำรออกจำกระบบของธนำคำร
 ขัน้ ตอนสำหรับผู้ฝำกที่เคยสมัครใช้ บริกำรของธนำคำรผ่ ำนช่ องทำง LINE BK แล้ ว
(1) ผู้ฝำกสำมำรถเปิ ด บัญชี เงิ นฝำก LINE BK ได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำร Log in เข้ ำสู่ช่องทำง LINE BK
ตำมปกติ ไปที่เมนูผลิตภัณฑ์โดยเลือก “บัญชีเงินฝำก” แล้ วกรอกข้ อมูลและปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่ปรำกฏบนหน้ ำจอ
(2) เมื่อผู้ฝำกปฏิบัติตำมขัน้ ตอนที่ ปรำกฏบนหน้ ำจอผ่ำนช่องทำง LINE BK จนครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ ว หำกผู้ฝำก
ดำเนินกำรระหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 20.00 น. กำรเปิ ด บัญชี เงิ นฝำก LINE BK จะมีผลสำเร็ จทันที หำกผู้ฝำก
ดำเนินกำรภำยหลังเวลำ 20.00 น. กำรเปิ ดบัญชีจะมีผลสำเร็ จในวันถัดไปเวลำ 06.00 น.
 กำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนำคำรแจ้ งผลกำรเปิ ดบัญชี ผ่ำนช่องทำง LINE BK บนแอปพลิเคชัน
LINE และ E-mail Address (ถ้ ำมี) หรื อตำมช่องทำงอื่นที่ธนำคำรกำหนดต่อไปในอนำคต โดยจะแจ้ งภำยใน 24 ชั่วโมง
นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ฝู ำกดำเนินกำรตำมขันตอนกำรเปิ
้
ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ครบถ้ วนสมบูรณ์
จำนวนบัญชีเงินฝำก LINE BK ที่สำมำรถเปิ ดได้
 ผู้ฝำกสำมำรถเปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝำก LINE BK ได้ ไม่เ กิ น 5 บัญ ชี และเมื่ อ นับ รวมกับ บัญ ชี เ งิ น ฝำกออมทรั พ ย์ ป ระเภทอื่น
(บัญชีเดี่ยว) จำกช่องทำง K PLUS ที่ผ้ ฝู ำกได้ ผกู เพื่อใช้ บริ กำรผ่ำนช่องทำง LINE BK แล้ วจะต้ องไม่เกิน 5 บัญชี หรื อเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกำหนด
จำนวนเงินขัน้ ต่ำในกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ครัง้ แรก
 ไม่กำหนดจำนวนเงินฝำกขันต
้ ่ำ
ช่ องทำง/บริกำรในกำรทำธุรกรรม
 ผู้ฝำกสำมำรถทำธุรกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ ยวกับ บัญชี เงิ นฝำก LINE BK ตำมที่ธนำคำรกำหนดได้ ผ่ำนช่องทำง/บริ กำรต่ำ งๆ
ดังต่อไปนี ้
 ช่ องทำง LINE BK และเครื่ อง ATM/CDM: ผู้ฝำกสำมำรถทำธุรกรรมต่ำงๆ เช่น ฝำก ถอน โอนเงิน ชำระค่ำสินค้ ำ/
บริ กำร ชำระค่ำสำธำรณูปโภค ชำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ได้ ตำมที่ธนำคำรเปิ ดให้ บริ กำรในแต่ละขณะ
 สำนักงำนสำขำของธนำคำร: ผู้ฝำกสำมำรถฝำกเงิน ถอนเงิน และใช้ บริ กำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้ บริ กำรต่อไปใน
อนำคต
 คอลเซ็นเตอร์ LINE BK โทร. 02-0555555: ผู้ฝำกสำมำรถขอรำยกำรเดินบัญชี อำยัดหรื อยกเลิกอำยัดบัญชีเงินฝำก
LINE BK รวมถึงสำมำรถใช้ บริ กำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้ บริ กำรต่อไปในอนำคต
 LINE BK Official Account (บนแอปพลิเคชัน LINE): ผู้ฝำกสำมำรถอำยัดหรื อยกเลิกอำยัดบัญชีเงินฝำก LINE BK
รวมถึงสำมำรถใช้ บริ กำรอื่น ๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้ บริ กำรต่อไปในอนำคต
 K-Contact Center โทร. 02-8888888: ผู้ฝำกสำมำรถขอรำยกำรเดิ นบัญชี อำยัดหรื อยกเลิก อำยัดบัญชี เงิ น ฝำก
LINE BK รวมถึงสำมำรถใช้ บริ กำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้ บริ กำรต่อไปในอนำคต
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 จุดบริ กำรตัวแทนของธนำคำร: ผู้ฝำกสำมำรถฝำกเงิน ถอนเงิน และใช้ บริ กำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้ บริ กำรต่อไป
ในอนำคต
 หำก (1) ผู้ฝำกลืม รหัสผ่ำ น (PIN) ที่ ผ้ ูฝำกใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมือ ในกำร Log in เพื่ อ เข้ ำ ใช้ บ ริ ก ำรของธนำคำรผ่ำ นช่องทำง
LINE BK หรื อ (2) ผู้ฝำกเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ (3) ผู้ฝำกเปลี่ยนแปลงบัญชี LINE ในกำรเข้ ำใช้ บริ กำร
ของธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE BK ผู้ฝำกจะยังสำมำรถใช้ บริ กำรผ่ำ นเครื่ อง ATM/CDM สำนักงำนสำขำของธนำคำร
คอลเซ็นเตอร์ LINE BK และจุดบริ กำรตัวแทนของธนำคำร ได้ ตำมประเภทธุรกรรมที่ธนำคำรกำหนดให้ สำมำรถใช้ บริ กำร
ผ่ำนช่องทำง/บริ กำรนันๆ
้ ได้ ทังนี
้ ้ ผู้ฝำกจะสำมำรถดูข้อมูลและทำรำยกำรโดยใช้ บญ
ั ชีเงินฝำก LINE BK ของตนได้ อีกครัง้
เมื่อผู้ฝำกได้ ปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่ธนำคำรกำหนด
กำรฝำกเงิน
 ผู้ฝำกสำมำรถฝำกเงิ น เข้ ำ บัญ ชี เ งิ น ฝำก LINE BK ด้ ว ยเงิ น สดผ่ำ นสำขำของธนำคำร จุด บริ ก ำรตัว แทนของธนำคำร
เครื่ อง CDM หรื อผ่ำนช่องทำงบริ กำรต่ำง ๆ ที่ธนำคำรเปิ ดให้ บริ กำรรับฝำกเงินสำหรับบัญชีเงินฝำก LINE BK
 โอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกบัญชีอื่นเข้ ำบัญชีเงินฝำก LINE BK
กำรถอนเงิน
กรณีผ้ ฝู ำกมีควำมประสงค์จะถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ LINE BK ผู้ฝำกสำมำรถทำผ่ำน
 รำยกำรโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝำกบัญชีอื่นผ่ำนช่องทำง LINE BK
 บริ กำรถอนเงินโดยใช้ บตั รเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ผ่ำนเครื่ อง ATM
 บริ กำรถอนเงินโดยไม่ใช้ บตั รผ่ำนช่องทำง LINE BK ที่เครื่ อง ATM ของธนำคำร สำขำของธนำคำร จุดบริ กำรตัวแทนของ
ธนำคำร หรื อช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
วงเงินกำรโอนเงิน
 เป็ นไปตำมวงเงินกำรโอนเงินของช่องทำงต่ำงๆ ที่ผ้ ฝู ำกทำรำยกำร ทังนี
้ ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนำคำรจะประกำศ
ให้ ทรำบเป็ นครำวๆ ไป ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
กำรปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK
 ผู้ฝำกสำมำรถปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ผ่ำนช่องทำง LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE ระหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 22.00 น.
เท่ำนัน้
 กรณี ที่ผ้ ูฝำกยังมีบัญชีเงินฝำก LINE BK อื่น ผู้ฝำกจะต้ องโอนเงินฝำกคงเหลือทัง้ หมดที่มีอยู่ในบัญชีเงิ นฝำก LINE BK
ที่ผ้ ูฝำกประสงค์ จะปิ ด ณ วันทำรำยกำรปิ ดบัญชี LINE BK ดังกล่ำว (หำกมี) ไปยัง บั ญ ชี เ งิน ฝำก LINE BK อื่ น หรื อ
บัญชีอ่ ืนที่ผูกเพื่อใช้ บริ กำรผ่ ำนช่ องทำง LINE BK โดยธนำคำรจะดำเนินกำรจ่ำยดอกเบี ้ยเงินฝำกที่ค้ำงจ่ำย (หำกมี)
ไปยังบัญชีเงินฝำกที่ผ้ ูฝำกทำรำยกำรโอนเงินฝำกคงเหลือไปข้ ำงต้ น และปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ให้ ภำยในวันที่
ผู้ฝำกแสดงควำมประสงค์ขอปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ดังกล่ำว
 กรณีที่ผ้ ฝู ำกไม่มีบญ
ั ชีเงินฝำก LINE BK อื่น ผู้ฝำกจะต้ องโอนเงินฝำกคงเหลือทังหมดที
้
่มีอยู่ในบัญชีเงินฝำก LINE BK ที่
ผู้ฝำกประสงค์จะปิ ด ณ วันทำรำยกำรปิ ดบัญชี LINE BK ดังกล่ำว (หำกมี) ไปยังบัญชีเงินฝำกอื่นใดก็ได้ โดยธนำคำรจะ
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ดำเนินกำรจ่ำยดอกเบี ้ยเงินฝำกที่ค้ำงจ่ำย (หำกมี) ไปยังบัญชีเงินฝำกที่ผ้ ฝู ำกทำรำยกำรโอนเงินฝำกคงเหลือไปข้ ำงต้ น
และปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ให้ ภำยในวันที่ผ้ ฝู ำกแสดงควำมประสงค์ขอปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ดังกล่ำว
 ธนำคำรจะแจ้ งผลกำรปิ ดบัญชีผำ่ นช่องทำง LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE และ E-mail Address (ถ้ ำมี) ที่ผ้ ฝู ำกแจ้ งไว้ กบั
ธนำคำร หรื อตำมช่องทำงอื่นที่ธนำคำรกำหนดต่อไปในอนำคต
 กรณีปิดบัญชีเงินฝำก LINE BK ผ่ำนช่องทำง / บริ กำรอื่น ๆ (ถ้ ำมี) ผู้ฝำกจะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์สำหรับ
กำรปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ในแต่ละช่องทำง/บริ กำรตำมที่ธนำคำรกำหนด
อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกและอัตรำค่ ำธรรมเนียม
 เป็ นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกและอัตรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร ที่ธนำคำรประกำศกำหนดในแต่ละขณะ และ
อำจเปลี่ยนแปลงได้ ต ำมที่ธ นำคำรจะประกำศกำหนดเป็ น ครำว ๆ ไป โดยธนำคำรแบ่งจ่ำยดอกเบี ย้ หลังจำกหักภำษี
ณ ที่จ่ำย ตำมที่กฎหมำยกำหนด (หำกมี) ปี ละ 2 ครัง้ ภำยในเดือนมิถนุ ำยนและเดือนธันวำคมของทุกปี
รำยกำรเดินบัญชี
 ผู้ฝำกสำมำรถขอรั บ รำยกำรเดิ น บัญ ชี เ งิ น ฝำก LINE BK ย้ อ นหลัง ผ่ำ นช่ อ งทำง LINE BK (สูง สุด 12 เดื อ น) หรื อ ผ่ำ น
คอลเซ็นเตอร์ LINE BK โทร. 02-0555555
 ผู้ฝำกตกลงชำระค่ำธรรมเนียมในกำรขอรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำกย้ อนหลัง (หำกมี) ตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้ที่ประสงค์ใช้ บญ
ั ชีเงินฝำก LINE BK ต้ องสมัครใช้ บริ กำรของธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE BK เท่ำนัน้
2. หำกผู้ฝำกยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ บัญชีเงิ นฝำก LINE BK ของผู้ฝำกเพื่อรับโอนหรื อถอนเงินในทำงทุจริ ตจนเป็ นเหตุ
ให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ธนำคำรและ/หรื อบุคคลอื่น ผู้ฝำกต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
3. ในกรณีเกิดข้ อพิพำทเกี่ยวกับบัญชีเงินฝำก LINE BK ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรพิจำรณำและดำเนินกำรต่ำงๆ ตำม
ขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์ของธนำคำร
4. กำรฝำก ถอน โอนเงิน ชำระค่ำสินค้ ำ/บริ กำร ชำระค่ำสำธำรณูปโภค และชำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด โดยผู้ฝำกสำมำรถทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร อำทิ ผ่ำน
สำขำของธนำคำร ผ่ำนเครื่ อง ATM/CDM ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนจุดบริ กำรตัวแทนของธนำคำร หรื อผ่ำน
ช่องทำงอื่นใดที่ธนำคำรจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป ตำมประเภทธุรกรรมที่ธนำคำรกำหนดให้ สำมำรถใช้ บริ กำรผ่ำนช่องทำง
นันๆ
้ ได้ ซึ่งในกรณีเหล่ำนี ้ให้ ถือว่ำรำยกำรที่ได้ ทำตำมเงื่อนไขของแต่ละบริ กำรและแต่ละช่องทำงเป็ นรำยกำรที่
ถูกต้ องและผูกพันผู้ฝำกโดยไม่ต้องทำเอกสำรหรื อหลักฐำนในกำรฝำกหรื อถอนแต่ละครำวอีก เว้ นแต่ธนำคำรจะ
กำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ฝำกทำธุรกรรมดังกล่ำวครบถ้ วนสมบูรณ์ ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนดแล้ ว
ผู้ฝำกตกลงให้ ถือว่ำยอดเงินฝำกตำมบัญชีเงินฝำก LINE BK ในระบบของธนำคำรเป็ นยอดเงินฝำกที่ถกู ต้ อง
5. ถ้ ำ ผู้ฝำกเป็ นพนักงำน ลูก จ้ ำ ง หุ้น ส่ว น กรรมกำร หรื อ มี ต ำแหน่งหน้ ำที่ ในนิ ติบุคคลใด น ำเช็ คที่สงั่ จ่ำยให้ แก่
นิติบคุ คลนันมำฝำกเข้
้
ำบัญชีที่ไม่ใช่บญ
ั ชีของนิติบคุ คลตำมหน้ ำเช็ค ธนำคำรอำจปฏิเสธไม่ยอมรับฝำกได้ แม้ วำ่
เช็คนันจะมี
้ กำรสลักหลังโดยชอบของนิติบคุ คลนันๆ
้ แล้ วก็ตำม
6. หำกในอนำคตธนำคำรยิ น ยอมให้ มี ก ำรมอบฉัน ทะ และ/หรื อ มอบอ ำนำจให้ เ บิ ก ถอนเงิ น จำกบัญ ชี เงิ นฝำก
LINE BK ได้ และผู้ฝำกมอบฉันทะ และ/หรื อ มอบอำนำจให้ บคุ คลอื่นมำเบิกถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำก LINE BK
แทนผู้ฝำก ผู้ฝำกตกลงว่ำ หำกปรำกฏว่ำผู้ฝำกถึงแก่กรรมลง และทำยำทของผู้ฝำกมิได้ แจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ น
หนังสือ และธนำคำรได้ จ่ำยเงินแก่บคุ คลที่ผ้ ฝู ำกมอบฉันทะ และ/หรื อ มอบอำนำจไปแล้ วก่อนที่ธนำคำรจะได้ รับ
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

แจ้ งเป็ นหนังสือดังกล่ำว ให้ ถือว่ำธนำคำรได้ จ่ำยเงินไปโดยถูกต้ องแล้ ว โดยธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝำก หรื อ
ทำยำทของผู้ฝำกแต่อย่ำงใดทังสิ
้ ้น
ในกรณีที่ผ้ ฝู ำกนำเช็คมำฝำกเข้ ำบัญชีเงินฝำก LINE BK ธนำคำรจะจัดกำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็คให้ ตำมวิธีกำรและ
ภำยในระยะเวลำตำมปกติประเพณีที่ธนำคำรพำณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตั ิกนั อยู่ แต่ ทงนี
ั ้ ้ ในกำรเรี ยก
เก็บเงินตำมเช็คที่นำฝำกนัน้ ไม่วำ่ ธนำคำรจะได้ รับรองกำรนำเข้ ำบัญชีผ้ รู ับเงิน (Payee’s Account Credit) รับรอง
สลักหลัง (Endorsement Confirmed หรื อ Endorsement Guaranteed) หรื อรับประกันกำรใช้ เงิน (Discharged
Guaranteed) หรื อ ไม่ก็ ต ำม หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้ฝำกไม่มี สิท ธิ ในเช็ ค นัน้ หรื อ มี สิท ธิ แ ต่เพี ยงบกพร่ อง
เป็ นเหตุให้ ธนำคำรต้ องรับผิดชอบใช้ เงินให้ แก่ผ้ เู ป็ นเจ้ ำของเช็คอันแท้ จริ งหรื อผู้หนึ่งผู้ใดไป ผู้ฝำกจะต้ องชดใช้ เงิน
ให้ แก่ธนำคำรตำมจำนวนที่ธนำคำรต้ องเสียไปนัน้ พร้ อมทัง้ ดอกเบี ้ยในอัตรำสูงสุดที่ธนำคำรประกำศกำหนด
สำหรับลูกค้ ำที่ปฎิบตั ิผิดเงื่อนไข หรื อผิดนัดชำระหนี ้ นับแต่วนั ที่ธนำคำรได้ จ่ำยเงินนันเป็
้ นต้ นไป ในกรณีที่เรี ยกเก็บ
แล้ วไม่ได้ เงินตำมเช็คที่นำมำฝำกนันๆ
้ ธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ำกทรำบ ในเวลำอันสมควร และผู้ฝำกจะต้ องมำติดต่อ
ขอรับเช็คคืนโดยเร็ ว อย่ำงไรก็ตำม ผู้ฝำกมีหน้ ำที่ต้องติดตำมว่ำเช็คที่ฝำกเรี ยกเก็บ นัน้ สำมำรถเรี ยกเก็บได้ หรื อไม่
ซึ่งถ้ ำเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ฝำกมีหน้ ำที่ติดตำมขอรับเช็คนั ้นคืน ในกรณีที่ผ้ ู ฝำกละเลยไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน
หำกเกิดควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด ผู้ฝำกตกลงรับผิดชอบเองทังสิ
้ ้น
ในกำรโอนเงิ น ธนำคำรจะทำกำรหักเงิ นจำกบัญ ชี เงิ นฝำก LINE BK ของผู้ฝำก ตำมจำนวนเงิ น ที่ ผ้ ูฝำกระบุ
พร้ อมค่ำธรรมเนียม (เป็ นไปตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร) (หำกมี) และเงินจะถูกโอนเข้ ำบัญชีของ
ผู้รับโอนทันทีหลังจำกที่ผ้ ฝู ำกได้ ทำรำยกำรโอนเงิน ยกเว้ นแต่กำรโอนเงินต่ำงธนำคำรจะต้ องเป็ นไปตำมระยะเวลำ
ที่ธนำคำรกำหนดเท่ำนัน้
ผู้ฝำกสำมำรถรับหลักฐำนกำรทำรำยกำร และขอตรวจสอบรำยกำรเดินบัญชีได้ ผ่ำนช่องทำง/บริ กำรต่ำงๆ ตำมที่
ธนำคำรกำหนด อนึ่ง “หลักฐำนกำรทำรำยกำร” หมำยถึง เอกสำรหลักฐำนอันได้ แก่ ใบบันทึกรำยกำร ใบแจ้ ง
กำรโอนเงิน ใบแจ้ งรำยกำร (Statement) และหลักฐำนอื่นใดที่ทำด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสือ่ บันทึกข้ อมูล หรื อ
สือ่ บันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ เก็บข้ อมูล หรื อหลักฐำนอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ กำหนดขึ ้นในอนำคต
ผู้ฝำกตกลงชำระค่ำบริ ก ำรรั ก ษำบัญ ชี และ/หรื อ ค่ำธรรมเนี ยม ค่ำ ใช้ จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนเงินข้ ำมเขตสำนักหักบัญชี ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให้
หักเงินดังกล่ำวจำกบัญชีเงินฝำก LINE BK ได้ ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกำหนด
ในกรณีที่ธนำคำรต้ องนำส่งภำษี ณ ที่จ่ำยจำกดอกเบี ้ยเงินฝำกในบัญชีเงินฝำก LINE BK ของผู้ฝำก แต่ธนำคำร
ไม่ได้ ทำกำรหักภำษี ไว้ ก่อน ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกที่มีอยู่กับธนำคำร
ไม่วำ่ ประเภทใดได้ ทนั ที โดยไม่จำเป็ นต้ องบอกกล่ำว
ในกรณีผ้ ฝู ำกมีหนี ้สินที่ต้องชำระอยูก่ บั ธนำคำร ไม่วำ่ จะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตำม ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรมีสทิ ธิ
หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผ้ ฝู ำกมีอยู่กบั ธนำคำร หรื อเงินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองดูแล และ/หรื อใน
อำนำจสัง่ กำรของธนำคำรไม่ว่ำธนำคำรจะได้ รับฝำกเงิน ได้ กำรครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อำนำจสัง่ กำรนี ้
มำโดยทำงใด เพื่อเข้ ำชำระหนี ้ และ/หรื อ ควำมรับผิดชอบของผู้ฝำกได้ ทนั ทีโดยไม่จำต้ องบอกกล่ำว ทังนี
้ ้ธนำคำร
จะนำส่งหลักฐำนกำรหักบัญชีให้ ผ้ ฝู ำกทรำบ
กรณีธนำคำรตรวจสอบพบว่ำ กำรฝำกเงินของผู้ฝำกเป็ นบัญชีเงินฝำกผิดประเภทหรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ของธนำคำร หรื อตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแลธนำคำร หรื อกฎหมำยกำหนด
ไว้ เ ป็ น กำรเฉพำะ ธนำคำรมี สิ ท ธิ ปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝำก และท ำกำรเปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝำกใหม่ เพื่ อ โอนเงิ น ดัง กล่ำ ว
เข้ ำบัญชีเงินฝำกใหม่ โดยเริ่ มสัญญำกำรฝำกใหม่ ตำมที่ธนำคำร หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงำนที่มี
อำนำจกำกับดูแลธนำคำร หรื อกฎหมำยกำหนด โดยธนำคำรจะหักดอกเบี ้ยที่ธนำคำรคำนวณให้ ในบัญชีเงินฝำก
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14.

15.
16.

17.

18.

ที่ผิดประเภทนัน้ (หำกมี) คืน และจ่ำยดอกเบีย้ ในบัญชี เงินฝำกที่เปิ ดใหม่ย้อนหลังให้ นับแต่วันที่ผ้ ูฝำกนำฝำก
ตำมระยะเวลำกำรฝำกจริ งในอัตรำดอกเบี ้ยตำมประเภทของบัญชี เงินฝำกที่เริ่ มสัญญำกำรฝำกใหม่ตำมที่ธนำคำร
ประกำศกำหนด
ผู้ฝำกรับรองว่ำ บรรดำเอกสำร ข้ อมูล รำยละเอียดใด ๆ ที่ปรำกฏ และ/หรื อ ที่ได้ มีกำรจัดส่งมำให้ ธนำคำร ไม่วำ่ จะ
ส่งมำในรู ปแบบใดและไม่ว่ำจะส่งด้ วยตัวผู้ฝำกเองหรื อบุคคลที่ผ้ ฝู ำกมอบหมำย มีควำมครบถ้ วน ถูกต้ อง แท้ จริ ง
เป็ นปั จ จุ บัน และเป็ นข้ อมู ล ของผู้ ฝำก โดยผู้ ฝำกมี สิ ท ธิ แ ละมี ค วำมสำมำรถตำมกฎหมำยในกำรขอเปิ ด
บัญชีเงินฝำก LINE BK และกำรทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK
หำกผู้ฝำกมีควำมประสงค์จะขอแก้ ไขข้ อมูล และ/หรื อรำยละเอียดต่ำงๆ ผู้ฝำกจะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร
ในกรณีเอกสำร / ข้ อมูล เกี่ยวกับกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ของผู้ฝำกที่ให้ ไว้ แก่ธนำคำรนันไม่
้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนำคำร / หน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแลธนำคำร / หน่วยงำนของรัฐ ผู้ฝำกมีหน้ ำที่
นำส่งและ/หรื อดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร/ข้ อมูลกำรเปิ ด บัญชีเงินฝำก LINE BK กับธนำคำรให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
โดยเร็ ว หำกไม่ดำเนินกำร ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ สทิ ธิธนำคำรสำมำรถระงับกำรฝำกถอน โอนเงิน และ/หรื อธุรกรรม
ทำงกำรเงินต่ำงๆ เกี่ยวกับ บัญชีเงินฝำก LINE BK ของผู้ฝำกได้ จนกว่ำผู้ฝำกจะได้ ดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร /
ข้ อมูลกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ของผู้ฝำก ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
เว้ นแต่ธนำคำรจะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ผ้ ฝู ำกพบข้ อผิดพลำดใดๆ จำกกำรดำเนินกำร หรื อในกรณีที่มี
เหตุที่ต้องระงับกำรดำเนินกำรภำยใต้ บริ กำรนี ้เป็ นกำรชัว่ ครำว ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน หรื อในกรณีกำรยกเลิก
กำรระงับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ผู้ฝำกสำมำรถติดต่อธนำคำรได้ ที่ คอลเซ็นเตอร์ LINE BK โทร. 02-0555555
เมื่อผู้ฝำกดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรที่ธนำคำรกำหนดครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ธนำคำรตกลงดำเนินกำรระงับ
กำรดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จตำมระยะเวลำที่ธนำคำรได้ แจ้ งแก่ผ้ ฝู ำกนัน้ โดยผู้ฝำกยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบในกำร
ดำเนินกำร และรำยกำรธุรกรรมที่ได้ เกิดขึ ้นก่อนที่ธนำคำรจะมีกำรระงับกำรดำเนินกำรตำมที่ได้ รับแจ้ งดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิกเฉยต่อคำร้ องขอใดๆที่ขดั ต่อข้ อกำหนด/หลักเกณฑ์ของธนำคำร ทำงรำชกำร
และ/หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย
กรณีที่ผ้ ฝู ำกพบข้ อผิดพลำดใดๆ จำกกำรชำระเงิน และ/หรื อกำรโอนเงิน หรื อในกรณีที่มีเหตุที่ต้อ งระงับ
กำรดำเนินกำรภำยใต้ บริ กำรนี ้ผู้ฝำกจะต้ องให้ ข้อมูลเรื่ อง วัน เวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม
หรื อข้ อมูลอื่นใดตำมที่ธนำคำรจะร้ องขอและธนำคำรจะทำกำรสอบสวนตำมที่ได้ รับแจ้ ง ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และ
แก้ ไขข้ อผิดพลำด (หำกมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร และ/หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรื อธนำคำร
เป็ นหลัก
หำกควำมเสี ย หำยเกิ ด ขึ น้ จำกเครื่ อ งมื อ หรื อ อุป กรณ์ ก ำรใช้ บ ริ ก ำรของผู้ฝ ำก หรื อ เกิ ด จำกระบบเครื อ ข่ำ ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝำก หรื อผู้รับโอนเงิน

19. ผู้ฝำกตกลงยินยอมว่ำ ธนำคำรมีสทิ ธิโอนสิทธิ และ/หรื อประโยชน์ และ/หรื อหน้ ำที่ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อเพียงบำงส่วนที่
มีอยูต่ ำมบัญชีเงินฝำก LINE BK ให้ แก่บคุ คล และ/หรื อสถำบันกำรเงินใดๆ ก็ได้ ตำมที่ธนำคำรพิจำรณำเห็นสมควร
โดยไม่จำต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ฝำกแต่อย่ำงใด แต่จะมีกำรแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบ ทัง้ นี ้ผู้ฝำกจะโอนสิทธิ
และ/หรื อประโยชน์ และ/หรื อหน้ ำที่ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อเพียงบำงส่วนที่มีอยูต่ ำมบัญชีเงินฝำก LINE BK ให้ แก่บคุ คล
และ/หรื อสถำบันกำรเงินใดๆ ไม่ได้ โดยเด็ดขำด เว้ นแต่ได้ รับควำมยินยอมจำกธนำคำรล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
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20. กำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้ บญ
ั ชีเงินฝำก LINE BK
20.1 หำกเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ผ้ ฝู ำกเกิดภำระหรื อควำมเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้น กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
จะมีผลเมื่อผู้ฝำกให้ ควำมยินยอม
20.2 หำกเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงได้ ตำมที่ธนำคำร
เห็ น สมควร โดยหำกเป็ นกำรเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรใช้ บริ ก ำรของผู้ ฝำก (เช่ น กำรปรั บ
ค่ำ ธรรมเนี ย มกำรใช้ บ ริ ก ำรที่ สอดคล้ อ งกับ ต้ น ทุน ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ กำรเปลี่ย นแปลงช่ อ งทำงในกำรให้ บ ริ ก ำร
กำรเปลี่ ย นแปลงวัน ครบก ำหนดช ำระหนี )้ ธนำคำรจะสื่ อ สำรหรื อ แจ้ งข้ อ มูล อัน เป็ น สำระส ำคัญ ของ
กำรเปลีย่ นแปลงที่ชดั เจนให้ ผ้ ฝู ำกทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หรื อระยะเวลำอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
20.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรื อกฎเกณฑ์กำหนดให้ ธนำคำรต้ องดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ น
กำรเฉพำะเป็ นอย่ำงอื่น ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่ำวได้
21. กรณีผ้ ฝู ำกมีเงินฝำกคงเหลือในบัญชีเงินฝำก LINE BK ต่ำกว่ำจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ธนำคำรกำหนด และไม่มีกำร
เคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่ำ 1 ปี ผู้ฝำกยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชีเงินฝำกให้ แก่ธนำคำร ตำมจำนวนที่
ธนำคำรกำหนด โดยให้ หกั จำกบัญชีเงินฝำก LINE BK ของผู้ฝำกได้ ทนั ที และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK และ/
หรื อดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ธนำคำรได้ ประกำศ โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ฝำกล่วงหน้ ำ โดยกรณี
ที่ธนำคำรจะหักค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชีเงินฝำกธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ำกทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
22. ธนำคำรมีสิทธิระงับกำรเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝำก LINE BK และ/หรื อทำกำรอำยัดเงินฝำกในบัญชีเงินฝำก LINE BK
และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK และ/หรื อระงับ และ/หรื อยกเลิกกำรให้ บริ กำรภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี ้ ได้ ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน หรื อเฉพำะแต่ผ้ ฝู ำกรำยใดรำยหนึง่ โดยธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ำกทรำบล่วงหน้ ำ
เว้ นแต่ในกรณีดงั จะกล่ำวต่อไปนี ้ ผู้ฝำกตกลงให้ ธนำคำรมีสทิ ธิตำมที่ระบุข้ำงต้ นได้ ทันทีตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร
อนึง่ ผู้ฝำกตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
22.1 ในกรณี ที่ข้อมูล รำยละเอียด คำรั บรอง หรื อคำยืนยันใดๆ ที่ผ้ ูฝำกให้ ไว้ ไม่เป็ นควำมจริ ง ไม่ถูกต้ อง หรื อ อำจ
ก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจผิดในสำระสำคัญ
22.2 ในกรณีที่ปรำกฏข้ อเท็จจริ งที่ธนำคำรเชื่อได้ ว่ำ ข้ อมูล และ/หรื อรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ผ้ ฝู ำกแจ้ ง แก่ธนำคำรให้
ดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ หรื อกำรใช้ บริ กำรของผู้ฝำก อำจก่อให้ เกิดผลกระทบในทำงที่
ไม่เ ป็ น คุณ เกิ ด ขึน้ หรื อ อำจกระทบต่อ สิท ธิ ข องธนำคำรหรื อ บุค คลอื่ น หรื อ มี ค วำมเสี่ย งว่ำ ผู้ ฝำกอำจมี
วัตถุประสงค์อนั มิชอบตำมกฎหมำย หรื ออำจขัดต่อควำมสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชน หรื ออำจ
ทำให้ ธนำคำรปฏิบตั ิผิดกฎหมำย และ/หรื อกฎข้ อบังคับ และ/หรื อคำสัง่ ใดๆ และ/หรื อคำขอควำมร่วมมือใดๆ
ของธนำคำร และ/หรื อ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรื อผู้ตรวจสอบ และ/หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจควบคุม
หรื อกำกับดูแลธนำคำร
22.3 ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝำก LINE BK มียอดเงินคงเหลือเป็ นลูกหนี ้ธนำคำร หรื อบัญชีเงินฝำก LINE BK ถูกอำยัด
โดยคำสัง่ ศำล หรื อเจ้ ำพนักงำนผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย หรื อผู้ฝำกถึงแก่กรรม หรื อ บัญชีเงินฝำก LINE BK
หรื อผู้ฝำกมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำผิดกฎหมำย หรื อได้ รับเงินจำกกำรที่ผ้ อู ื่นได้ กระทำกำรโอนเงินเข้ ำ
ผิดบัญชี หรื อในกรณีอื่นที่ธนำคำรพิจำรณำเห็นสมควร
22.4 ผู้ฝำกปฏิบัติผิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่ำข้ อหนึ่งข้ อใด ซึ่งรวมถึงกำรไม่ชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริ กำร
ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ และภำษี อำกร (หำกมี)
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22.5 ธนำคำรต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคำสัง่ และ/หรื อกำรขอควำมร่วมมือของศำล หรื อผู้มี
อำนำจตำมกฎหมำย หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงำนที่กำกับดูแลธนำคำร
23. บรรดำหนังสือ จดหมำย คำบอกกล่ำว ข้ อมูลใดๆ ที่ธนำคำรได้ สง่ ให้ ผ้ ฝู ำก ไม่ว่ำจะโดยส่งเองหรื อส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบี ย นหรื อ ไม่ล งทะเบี ย นไปยัง ที่ อ ยู่ที่ ผ้ ูฝ ำกได้ แ จ้ งธนำคำร หรื อ ส่ง ผ่ ำ น E-mail Address ไปยัง E-mail
Address ที่ผ้ ฝู ำกได้ แจ้ งธนำคำร หรื อส่ง SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผ้ ฝู ำกได้ แจ้ งธนำคำร หรื อผ่ำน
บริ กำร/ช่องทำงตำมที่ผ้ ูฝำกตกลงไว้ กับธนำคำร (ซึ่งต่อไปนี ้ หำกไม่กล่ำวโดยเฉพำะเจำะจง จะรวมเรี ยกที่อยู่
E-mail Address หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ กำร/ช่องทำงดังกล่ำวว่ำ “ช่ องทำงรั บข้ อมูล”) ให้ ถือว่ำได้ สง่
ให้ แก่ผ้ ฝู ำกโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ำจะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ และแม้ ว่ำส่งให้ ไม่ได้ เพรำะช่องทำงรั บ
ข้ อมูลถูกย้ ำยหรื อถูกเปลี่ยนแปลงไปหรื อถูกรื อ้ ถอน โดยผู้ฝำกไม่ได้ แจ้ งกำรย้ ำย กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรรื อ้ ถอน
นันให้
้ ธนำคำรทรำบก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพรำะหำช่องทำงรับข้ อมูลไม่พบก็ดี ให้ ถือว่ำผู้ฝำกได้ รับและทรำบหนังสือ
จดหมำย คำบอกกล่ำว หรื อข้ อมูลดังกล่ำวแล้ วโดยชอบ ทังนี
้ ้ หำกมีกำรย้ ำย กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรรื อ้ ถอน
ช่องทำงรับข้ อมูล ผู้ฝำกจะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันที
24. ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องอยู่ภำยใต้ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คำสัง่ คู่มือ คำขอควำมร่ วมมือ และหลักเกณฑ์ใดๆ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ศำล หน่วยงำนกำกับดูแล และหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจ (แล้ วแต่กรณี) ทังที
้ ่มีอยู่
ในขณะนีแ้ ละจะมีในภำยหน้ ำ (รวมเรี ยกว่ำ “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ ท่ ีเกี่ยวข้ อง”) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง ผู้ใช้ บริ กำรตกลงว่ำ ผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องที่เปลี่ยนแปลงนันทั
้ นทีตำมที่ธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรทรำบ หำกผู้ใช้ บริ กำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้ ธนำคำรถูกเรี ยกค่ำปรั บ ค่ำเสียหำย และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำย
ผู้ใช้ บริ กำรตกลงรับผิดชอบชดใช้ คำ่ ปรับ ค่ำเสียหำย และ/หรื อค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวให้ แก่ธนำคำรโดยพลัน
25. ผู้ฝำกตกลงชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริ ก ำร และค่ำ ใช้ จ่ำยใดๆ ที่เ กี่ย วข้ อ ง ตำมที่ธ นำคำรกำหนดและแจ้ งให้
ผู้ ฝ ำกทรำบโดยประกำศเป็ นกำรทั่ว ไปผ่ ำ นช่ อ งทำงต่ ำ งๆ ของธนำคำร ทั ง้ นี ้ ธนำคำรอำจเปลี่ ย นแปลง
อัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบริ กำร และค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกี่ยวข้ องในภำยหน้ ำได้ ภำยใต้ เงื่อนไขในข้ อ 20.
26. กำรล่ำช้ ำ หรื องดเว้ นใดๆในกำรใช้ สิทธิของธนำคำรตำมกฎหมำย ตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ตลอดจนคูม่ ือ
ระเบี ย บต่ำงๆ ของธนำคำร และบัน ทึก เสียงของธนำคำรในระบบโทรศัพ ท์ ไม่ถื อ ว่ำธนำคำรสละสิท ธิ หรื อให้
ควำมยินยอมในกำรผิดสัญญำของผู้ฝำกแต่ประกำรใด
27. ผู้ฝำกตกลงและยอมรับว่ำ ในกรณีเปิ ด บัญชีเงินฝำก LINE BK ผ่ำนช่องทำง LINE BK หรื อช่องทำง/บริ กำรอื่น
ตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) และกำรลงนำมตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ได้ กระทำภำยใต้ บริ กำรของธนำคำร
ผ่ำนช่องทำง LINE BK หรื อช่องทำง/บริ กำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) กำรใช้ รหัสผ่ำน (PIN)
และ/หรื อ รหัส One Time Password (OTP) และ/หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ผ้ ฝู ำกใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำร Log in เข้ ำสู่
ช่องทำง LINE BK หรื อเข้ ำสูช่ ่องทำง/บริ กำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) และ/หรื อเพื่อยอมรับ/
ยืนยัน/ลงนำมประกอบกำรใช้ บริ กำรต่ำงๆ (ซึ่งในข้ อกำหนดและเงื่อนไขของบริ กำรของธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE
BK หรื อช่องทำง/บริ กำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) จะรวมเรี ยกว่ำ “เครื่ องมือโอนเงิน ”)
ถือเป็ นลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ ฝู ำกใช้ ในกำรยอมรับ/ยืนยัน/ลงนำมเปิ ดบัญชีเงินฝำก LINE BK ผ่ำนบริ กำรของ
ธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE BK หรื อผ่ำนช่องทำง/บริ กำรอื่ นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) และ
ลงนำมตำมข้ อ กำหนดและเงื่อ นไขฉบับ นี ้ และกำรกระทำใดๆ หำกได้ ก ระทำไปโดยกำรใช้ เครื่ อ งมือโอนเงิน
ดัง กล่ำ วแล้ ว ผู้ฝำกตกลงให้ ถือว่ำถูกต้ องสมบูรณ์ นับตังแต่
้ เวลำที่มีกำรยอมรั บ/ยืนยัน/ลงนำมกำรทำธุรกรรม
เปิ ดบัญชี เงินฝำก LINE BK ผ่ำนบริ กำรของธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE BK หรื อผ่ำนช่องทำง/บริ กำรอื่นตำมที่
ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) และให้ มีผลผูกพันผู้ฝำก รวมทังให้
้ ถือว่ำเป็ นกำรที่ผ้ ฝู ำกได้ ลงลำยมือชื่อ
9930069-10-20
(v1e/1020/KB989F/0820)

8/9

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฝำกให้ ไว้ แก่ธนำคำรเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรทำข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนีโ้ ดยถูกต้ อง
สมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนำคำรสำมำรถใช้ ข้อมูลกำรทำธุรกรรมเปิ ด บัญชีเงินฝำก LINE BK ผ่ำนบริ กำรของ
ธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE BK หรื อช่องทำง/บริ กำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) ดังกล่ำว (ตำมแต่กรณี)
เป็ นต้ นฉบับเอกสำรประกอบกับข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ใช้ เป็ นพยำนหลักฐำนในกำรพิสจู น์ว่ำผู้ฝำกได้ ทำ
ธุรกรรมกำรเปิ ด บัญชีเงินฝำก LINE BK ผ่ำนบริ กำรของธนำคำรผ่ำนช่องทำง LINE BK หรื อช่องทำง/บริ กำรอื่น
ตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) และใช้ ในกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยได้ ทกุ ประกำร
28. ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลของผู้ฝำกที่ให้ ไว้ แก่ธนำคำร หรื อให้ ผำ่ นธนำคำร หรื อมีอยู่
กับธนำคำร หรื อที่ธนำคำรได้ รับหรื อเข้ ำถึงได้ จำกแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จำเป็ นเพื่อกำรให้ บริ กำรแก่ผ้ ฝู ำก
กำรดำเนินกำรตำมคำขอของผู้ฝำกก่อนให้ บริ กำร กำรมอบหมำยงำนให้ ผ้ ูอื่นสนับสนุนกำรให้ บริ กำรไม่ว่ำจะ
เกี่ยวกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่อสื่อสำรงำนติดตำมทวงถำม หรื องำนอื่นใดก็ตำม กำรโอนสิทธิและ/
หรื อหน้ ำที่ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำกับตรวจสอบ กำรบริ หำรจัดกำรภำยใน
องค์กร กำรจัดกำรข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรของธนำคำรอย่ำงมี
นัยสำคัญ หรื อเพื่อให้ ธนำคำรสำมำรถให้ บริ กำรได้ อย่ำงเป็ นธรรมและต่อเนื่อง และผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำร
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ แก่กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินธนำคำรกสิกรไทย ผู้ให้ บริ กำรภำยนอก ตัวแทนของธนำคำร
ผู้รับจ้ ำงช่วงงำนต่อ พันธมิตรทำงธุรกิ จที่ออกผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน (co-brand) ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้สอบบัญชี
ผู้ต รวจสอบภำยนอก บริ ษั ท ข้ อ มูลเครดิต บริ ษั ท จัด อันดับ ควำมน่ำเชื่ อ ถื อ บริ ษั ท บริ ห ำรสิน ทรั พย์ ผู้สนใจจะ
เข้ ำรับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย และ/หรื อหน่วยงำน/องค์กร/นิติบคุ คลใดๆ ที่มีสญ
ั ญำอยูก่ บั
ธนำคำร และยินยอมให้ ผ้ รู ับข้ อมูลจำกธนำคำรดังกล่ำว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวต่อไปได้ ภำยใต้
วัตถุประสงค์ดงั กล่ำว และตกลงยินยอมให้ สง่ และ/หรื อ โอนข้ อมูลไปเก็บไว้ บน server/cloud ในประเทศต่ำงๆ ที่
เกี่ ยวข้ องรำยละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรำกฏในนโยบำยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ ของธนำคำร
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
29. ข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ ศำลไทยเป็ นศำลที่มีเขตอำนำจ
ในกำรพิจำรณำข้ อพิพำทที่เกิดขึ ้นตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้
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