ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้ บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
ผ่ ำนบริกำร MAKE by KBank
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้ บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริ กำร MAKE by KBank ฉบับนี ้
(“ข้ อกำหนดและเงื่อนไข”) ใช้ บงั คับระหว่ำง บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่ำ “ธนำคำร”) กับผู้ที่ขอเปิ ดและใช้ บญ
ั ชี
เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่ำ “ผู้ฝำก” และจะเรี ยกบัญชีเงินฝำกที่เปิ ด
และใช้ ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank นี ้ว่ำ “บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)”) โดยผู้ฝำกตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิ
ตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขดังนี ้
คุณสมบัติของผู้เปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
• บุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยมีอำยุ 12 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป
ลักษณะของบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
• มี ทั ง้ บั ญ ชี เ งิ น ฝำกประเภทออมทรั พ ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( K-eSavings Account) ประเภทประจ ำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(K-eFixed Account) ประเภททวีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eTaweesup Account) และ/หรื อบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมที่ธนำคำรจะเปิ ดให้ บริกำรในแต่ละขณะ
• เป็ นบัญชีเงินฝำกประเภทไม่มีสมุดคู่ฝำก (Non Passbook) ชื่อบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) จะต้ องเป็ นชื่อ
เดียวกับผู้ฝำก โดยไม่อนุญำตให้ ใช้ ชื่ออื่นหรื อนำมแฝงหรื อให้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้รับผลประโยชน์ และไม่สำมำรถเปิ ดบัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) เป็ นชื่อร่วมได้
• ผู้ฝำกไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิตำมบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้ ผ้ ูอื่น เปลี่ยนมือ แก้ ไข หรื อนำไปเป็ น
หลักประกันแก่บคุ คลอื่น ไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อแต่บำงส่วน เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกธนำคำรก่อน
• ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริงต้ องเป็ นผู้เปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) เองเท่ำนัน้
ขัน้ ตอนกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ ำนบริกำร MAKE by KBank
• ขัน้ ตอนสำหรั บผู้ฝำกที่ต้องกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) พร้ อมสมัครใช้ บริกำร MAKE by
KBank เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ดังกล่ ำว ดังนี ้
(1) ผู้ฝำกดำวน์โหลดแอปพลิเคชันบริกำร MAKE by KBank โดยกรอกข้ อมูลและปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่ปรำกฎบนหน้ ำจอ
จนถึงขันตอนกำรพิ
้
สจู น์และยืนยันตัวตน ได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง
(2) ผู้ฝำกต้ องไปพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่จดุ บริกำรที่ธนำคำรกำหนด
(3) เมื่อผู้ฝำกได้ พิสูจน์ และยืนยันตัวตนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ฝำกจะต้ องเข้ ำแอปพลิเคชันบริ กำร MAKE by KBank เพื่อ
ปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่เหลือจนครบถ้ วนสมบูรณ์ โดยหำกผู้ฝำกดำเนินกำรตำมข้ อ (2) นี ้ระหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 20.00 น.
กำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และกำรสมัครใช้ บริ กำร MAKE by KBank จะมีผลสำเร็ จทันที
หำกผู้ฝำกดำเนินกำรตำมข้ อ (2) นี ้ภำยหลังเวลำ 20.00 น. กำรเปิ ดบัญชีจะมีผลสำเร็จในวันถัดไปเวลำ 06.00 น.
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(4) ผู้ฝำกจะต้ องดำเนินกำรตำมกระบวนกำรทัง้ หมดให้ เสร็ จสิน้ ภำยใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันที่ผ้ ูฝำกให้ ข้อมูลไว้ กับ
ธนำคำรตำมข้ อ (1) หำกผู้ฝำกไม่ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรทังหมดให้
้
เสร็ จสิ ้นภำยในกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ถือว่ำกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และกำรสมัครใช้ บริ กำร MAKE by KBank ไม่สำเร็ จและ
ธนำคำรจะนำข้ อมูลและรำยละเอียดที่ผ้ ฝู ำกให้ ไว้ แก่ธนำคำรออกจำกระบบของธนำคำร
• ขัน้ ตอนสำหรับผู้ฝำกที่เคยสมัครใช้ บริกำร K PLUS แล้ ว
ผู้ฝำกสำมำรถเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริ กำร MAKE by KBank ได้ ทุกวัน ระหว่ำงเวลำ
06.00 น. – 20.00 น. โดยกำร Login เข้ ำสู่บริ กำร MAKE by KBank กด “เปิ ดบัญชี” กดยอมรั บเงื่อนไขกำรบริ กำร
เลือกเมนูวิธีกำรเปิ ดบัญชี กด ยืนยันตัวตนด้ วย K PLUS (Authen with K PLUS) ระบบจะเปิ ดบริ กำร K PLUS เพื่อให้
ผู้ฝำก Login เข้ ำสู่บริ กำร K PLUS กรอกข้ อมูลและปฏิบัติตำมขัน้ ตอนที่ป รำกฎบนหน้ ำจอ เมื่อครบขัน้ ตอน ระบบ
จะเปิ ด บริ ก ำร MAKE by KBank อี ก ครั ง้ ให้ ก ด PIN เพื่ อ ยื น ยัน กำรทำธุร กรรมกำรเปิ ด บัญชี เงิน ฝำกอิเ ล็ กทรอนิกส์
(K-eAccount) และปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่เหลือจนครบถ้ วนสมบูรณ์
ช่ องทำง/บริกำรในกำรทำธุรกรรม
• ผู้ฝำกสำมำรถทำธุรกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ ยวกับบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ตำมที่ธนำคำรกำหนดได้ ผ่ำน
ช่องทำง/บริกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
- บริ กำร MAKE by KBank และเครื่ อง ATM/CDM : ผู้ฝำกสำมำรถทำธุรกรรมต่ำงๆ เช่น ฝำก ถอน โอนเงิน ได้ ตำมที่
ธนำคำรเปิ ดให้ บริกำรในแต่ละขณะ
- สำนักงำนสำขำของธนำคำร : ผู้ฝำกสำมำรถฝำก และใช้ บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้ บริกำรต่อไปในอนำคต
- K-Contact Center โทร. 02-8888888 : ผู้ ฝ ำกสำมำรถขอรำยกำรเดิน บัญ ชี อำยัด หรื อ ยกเลิก อำยัด บัญ ชี
เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) รวมถึงสำมำรถใช้ บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิ ดให้ บริกำรต่อไปในอนำคต
• หำก (1) ผู้ ฝ ำกเปลี่ ย นหมำยเลขโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ หรื อ (2) ผู้ ฝ ำกยกเลิ ก กำรใช้ บ ริ ก ำร MAKE by KBank ผู้ ฝ ำก
จะยังสำมำรถใช้ บริ กำรผ่ำนเครื่ อง ATM/CDM สำนักงำนสำขำของธนำคำร K-Contact Center ได้ ตำมประเภทธุรกรรม
ที่ธนำคำรกำหนดให้ สำมำรถใช้ บริ กำรผ่ำนช่องทำง/บริ กำรนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หำกผู้ฝำกได้ ขอใช้ บริ กำร MAKE by KBank ใหม่
ผู้ฝำกสำมำรถผูกบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของตน กับบริ กำร MAKE by KBank ได้ ใหม่ โดยผู้ฝำก
จะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่ธนำคำรกำหนด
กำรปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
• ผู้ฝำกสำมำรถปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank ได้ ทกุ วัน
• ผู้ ฝำกจะต้ องท ำรำยกำรโอนเงิ น ฝำกคงเหลื อ ทั ง้ หมดที่ มี อ ยู่ ณ วั น ท ำรำยกำรปิ ดบั ญ ชี เ งิ น ฝำกอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(K-eAccount) ออกไปยังบัญชีเงินฝำกของธนำคำรกสิกรไทยบัญชีอื่นก่อน และธนำคำรจะดำเนินกำรปิ ดบัญชีเงินฝำก
อิ เล็ กทรอนิ กส์ (K-eAccount) พร้ อมจ่ ำยดอกเบีย้ คงค้ ำงที่เหลื อ ไปยังบัญชีเงินฝำกธนำคำรกสิ กรไทยบัญชีอื่ นที่ ผ้ ูฝำก
ทำรำยกำรโอนเงินฝำกไปข้ ำงต้ นให้ ภำยใน 7 วันทำกำรถัดไป
• ธนำคำรจะแจ้ งผลกำรปิ ดบัญชีผ่ำน SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผ้ ูฝำกได้ แจ้ งธนำคำร หรื อตำมช่องทำงอื่น
ที่ธนำคำรกำหนดต่อไปในอนำคต
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• กรณีปิดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนช่องทำง/บริ กำรอื่นๆ (ถ้ ำมี) ผู้ฝำกจะต้ องปฏิบตั ิตำมขันตอนและ
้
หลักเกณฑ์สำหรับกำรปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ในแต่ละช่องทำง/บริกำรตำมที่ธนำคำรกำหนด
อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกและอัตรำค่ ำธรรมเนียม
• เป็ นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกและอัตรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร ที่ธนำคำรประกำศกำหนดในแต่ละขณะ
และอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครำวๆ ไป
รำยกำรเดินบัญชี
• ผู้ ฝำกสำมำรถขอรั บ รำยกำรเดิ น บั ญ ชี เ งิ น ฝำกย้ อนหลั ง ผ่ ำ นบริ ก ำร MAKE by KBank (สู ง สุ ด 12 เดื อ น) หรื อ ผ่ ำ น
K-Contact Center โทร. 02-8888888
• ผู้ฝำกตกลงชำระค่ำธรรมเนียมในกำรขอรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำกย้ อนหลัง (หำกมี) ตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. หำกผู้ฝำกยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ฝำกเพื่อรับโอนหรื อถอนเงินในทำงทุจริ ต
จนเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ธนำคำรและ/หรื อบุคคลอื่น ผู้ฝำกต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
2. ในกรณี เ กิ ด ข้ อ พิ พ ำทเกี่ ย วกับ บัญ ชี เ งิ น ฝำกอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eAccount) ผู้ฝำกยิ น ยอมให้ ธ นำคำรพิ จ ำรณำและ
ดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์ของธนำคำร
3. กำรฝำก ถอน โอนเงิน ชำระค่ำสินค้ ำ/บริกำร ชำระค่ำสำธำรณูปโภค และชำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนด โดยผู้ฝำกสำมำรถทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร อำทิ ผ่ำนสำขำของธนำคำร
ผ่ำนเครื่ อง ATM/CDM ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนจุดบริ กำรตัวแทนของธนำคำร หรื อผ่ำนช่องทำงอื่นใดที่ธนำคำร
จะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป ตำมประเภทธุรกรรมที่ธนำคำรกำหนดให้ สำมำรถใช้ บริ กำรผ่ำนช่องทำงนัน้ ๆ ได้ ซึ่งในกรณีเหล่ำนี ้
ให้ ถือว่ำรำยกำรที่ได้ ทำตำมเงื่อนไขของแต่ละบริกำรและแต่ละช่องทำงเป็ นรำยกำรที่ถกู ต้ องและผูกพันผู้ฝำกโดยไม่ต้องทำ
เอกสำรหรื อหลักฐำนในกำรฝำกหรื อถอนแต่ ละครำวอีก เว้ นแต่ธนำคำรจะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น ทัง้ นี ้ เมื่อผู้ฝำก
ทำธุรกรรมดังกล่ำวครบถ้ วนสมบูรณ์ ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรกำหนดแล้ ว ผู้ฝำกตกลงให้ ถือว่ำยอดเงินฝำกตำมบัญชี
เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ในระบบของธนำคำรเป็ นยอดเงินฝำกที่ถกู ต้ อง
4. ถ้ ำผู้ฝำกเป็ นพนักงำน ลูกจ้ ำง หุ้นส่วน กรรมกำร หรื อมีตำแหน่งหน้ ำที่ในนิติบคุ คลใด นำเช็คที่สงั่ จ่ำยให้ แก่นิติ บคุ คลนัน้
มำฝำกเข้ ำบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของนิติบุคคลตำมหน้ ำเช็ค ธนำคำรอำจปฏิเสธไม่ยอมรับฝำกได้ แม้ ว่ำเช็คนัน้ จะมีกำร
สลักหลังโดยชอบของนิติบคุ คลนันๆ
้ แล้ วก็ตำม
5. หำกในอนำคตธนำคำรยินยอมให้ มีกำรมอบฉันทะ และ/หรื อ มอบอำนำจให้ เบิกถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์
(K-eAccount) ได้ และผู้ ฝำกมอบฉั น ทะ และ/หรื อ มอบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น มำเบิ ก ถอนเงิ น จำกบั ญ ชี เ งิ น ฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) แทนผู้ฝำก ผู้ฝำกตกลงว่ำ หำกปรำกฏว่ำผู้ฝำกถึงแก่กรรมลง และทำยำทของผู้ฝำกมิได้ แจ้ ง
ให้ ธนำคำรทรำบเป็ นหนังสือ และธนำคำรได้ จ่ำยเงินแก่บุคคลที่ ผ้ ูฝำกมอบฉันทะ และ/หรื อ มอบอำนำจไปแล้ วก่อนที่
ธนำคำรจะได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือดังกล่ำว ให้ ถือว่ำธนำคำรได้ จ่ำยเงินไปโดยถูกต้ องแล้ ว โดยธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อผู้ฝำก หรื อทำยำทของผู้ฝำกแต่อย่ำงใดทังสิ
้ ้น
6. ในกรณีที่ผ้ ฝู ำกนำเช็คมำฝำกเข้ ำบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ธนำคำรจะจัดกำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็คให้
ตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำตำมปกติประเพณีที่ธนำคำรพำณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตั ิกนั อยู่ แต่ทงนี
ั ้ ้ ใน
กำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็คที่นำฝำกนัน้ ไม่ว่ำธนำคำรจะได้ รับรองกำรนำเข้ ำบัญชีผ้ ูรับเงิน (Payee’s Account Credit)
รับรองสลักหลัง (Endorsement Confirmed หรื อ Endorsement Guaranteed) หรื อรับประกันกำรใช้ เงิน (Discharged
Guaranteed) หรื อไม่ก็ตำม หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้ฝำกไม่มีสิทธิในเช็คนัน้ หรื อมีสิทธิแต่เพียงบกพร่ อง เป็ นเหตุให้
ธนำคำรต้ องรับผิดชอบใช้ เงินให้ แก่ผ้ ูเป็ นเจ้ ำของเช็ค อันแท้ จริ งหรื อผู้หนึ่งผู้ใดไป ผู้ฝำกจะต้ องชดใช้ เงินให้ แก่ธนำคำร
ตำมจำนวนที่ธนำคำรต้ องเสียไปนัน้ พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตรำสูงสุดที่ธนำคำรประกำศกำหนด สำหรับลูกค้ ำที่ปฎิบตั ิผิด
เงื่อนไข หรื อผิดนัดชำระหนี ้ นับแต่วนั ที่ธนำคำรได้ จ่ำยเงินนันเป็
้ นต้ นไป ในกรณีที่เรี ย กเก็บแล้ วไม่ได้ เงินตำมเช็คที่นำมำ
ฝำกนันๆ
้ ธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ำกทรำบ ในเวลำอันสมควร และผู้ฝำกจะต้ องมำติดต่อขอรับเช็คคืนโดยเร็ ว อย่ำงไรก็ตำม
ผู้ฝำกมีหน้ ำที่ต้องติดตำมว่ำเช็คที่ฝำกเรี ยกเก็บนัน้ สำมำรถเรี ยกเก็บได้ หรื อไม่ ซึ่งถ้ ำเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ฝำกมีหน้ ำ ที่
ติดตำมขอรั บเช็คนัน้ คืน ในกรณี ที่ผ้ ูฝำกละเลยไม่มำติดต่อขอรั บเช็คคืน หำกเกิดควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด ผู้ฝำก
ตกลงรับผิดชอบเองทังสิ
้ ้น
7. ในกำรโอนเงิน ธนำคำรจะทำกำรหักเงินจำกบัญชี เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ฝำก ตำมจำนวนเงิน
ที่ผ้ ูฝำกระบุพร้ อมค่ำธรรมเนียม (เป็ นไปตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร) (หำกมี) และเงินจะถูกโอนเข้ ำ
บัญชีของผู้รับโอนทันทีหลังจำกที่ ผ้ ูฝำกได้ ทำรำยกำรโอนเงิน ยกเว้ นแต่กำรโอนเงินต่ำงธนำคำรจะต้ องเป็ นไปตำม
ระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนดเท่ำนัน้
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8. ผู้ฝำกสำมำรถรับหลักฐำนกำรทำรำยกำร และขอตรวจสอบรำยกำรเดินบัญชีได้ ผ่ำนช่องทำง/บริกำรต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำร
กำหนด อนึ่ง “หลักฐำนกำรทำรำยกำร” หมำยถึง เอกสำรหลักฐำนอันได้ แก่ ใบบันทึกรำยกำร ใบแจ้ งกำรโอนเงิน ใบแจ้ ง
รำยกำร (Statement) และหลักฐำนอื่นใดที่ทำด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้ อมูล หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลอื่นใดที่ใช้
เก็บข้ อมูล หรื อหลักฐำนอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ กำหนดขึ ้นในอนำคต
9. ผู้ฝำกตกลงชำระค่ำบริกำรรักษำบัญชี และ/หรื อค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ ค่ำธรรมเนียม
กำรถอนเงินข้ ำมเขตสำนักหักบัญชี ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให้ หกั เงินดังกล่ำวจำก
บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ได้ ตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกำหนด และหำกไม่มีเงินฝำกเหลือ
ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรพิจำรณำปิ ดบัญชีเงินฝำกได้ โดยธนำคำรจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
10. ในกรณีที่ธนำคำรต้ องนำส่งภำษี ณ ที่จ่ำยจำกดอกเบี ้ยเงินฝำกในบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ฝำก
แต่ธนำคำรไม่ได้ ทำกำรหักภำษี ไว้ ก่อน ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกที่มีอยู่กับ
ธนำคำรไม่ว่ำประเภทใดได้ ทนั ที โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งหรื อทำหลักฐำนใดๆ ให้ แก่ผ้ ูฝำกอีก
11. ในกรณีผ้ ฝู ำกมีหนี ้สินที่ต้องชำระอยู่กับธนำคำร ไม่ว่ำจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตำม ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรมีสิทธิหัก
เงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผ้ ูฝำกมีอยู่กับธนำคำร หรื อเงินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองดูแล และ/หรื อในอำนำจ
สัง่ กำรของธนำคำรไม่ว่ำธนำคำรจะได้ รับฝำกเงิน ได้ กำรครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อำนำจสัง่ กำรนี ้มำโดยทำงใด เพื่อ
เข้ ำชำระหนี ้ และ/หรื อ ควำมรับผิดชอบของผู้ฝำกได้ ทนั ทีโดยไม่จำต้ องบอกกล่ำว ทังนี
้ ้จะนำส่งหลักฐำนกำรหักบัญชีให้
ผู้ฝำกทรำบ
12. กรณีธนำคำรตรวจสอบพบว่ำ กำรฝำกเงินของผู้ฝำกเป็ นบัญชีเงินฝำกผิดประเภทหรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
ธนำคำร หรื อตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแลธนำคำร หรื อกฎหมำยกำหนดไว้
เป็ นกำรเฉพำะ ธนำคำรมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝำก และทำกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกใหม่ เพื่อโอนเงินดังกล่ำวเข้ ำบั ญชีเงินฝำก
ใหม่ โดยเริ่ มสัญญำกำรฝำกใหม่ ตำมที่ธนำคำร หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแล
ธนำคำร หรื อกฎหมำยกำหนด โดยธนำคำรจะหักดอกเบี ้ยที่ธนำคำรคำนวณให้ ในบัญชีเงินฝำกที่ผิดประเภทนัน้ (หำกมี)
คืน และจ่ำยดอกเบี ้ยในบัญชีเงินฝำกที่เปิ ดใหม่ย้อนหลังให้ นบั แต่วนั ที่ผ้ ฝู ำกนำฝำกตำมระยะเวลำกำรฝำกจริ งในอัตรำ
ดอกเบี ้ยตำมประเภทของบัญชีเงินฝำกที่เริ่มสัญญำกำรฝำกใหม่ตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนด
13. ผู้ฝำกรับรองว่ำ บรรดำเอกสำร ข้ อมูล รำยละเอียดใด ๆ ที่ปรำกฏ และ/หรื อ ที่ได้ มีกำรจัดส่งมำให้ ธนำคำร ไม่ว่ำจะส่งมำ
ในรูปแบบใดและไม่ว่ำจะส่งด้ วยตัวผู้ฝำกเองหรื อบุคคลที่ผ้ ฝู ำกมอบหมำย มีควำมครบถ้ วน ถูกต้ อง แท้ จริ ง เป็ นปั จจุบนั
และเป็ นข้ อมูลของผู้ฝำก โดยผู้ฝำกมีสิทธิและมีควำมสำมำรถตำมกฎหมำยในกำรขอเปิ ดบัญชีและกำรทำธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับเปิ ดบัญชี
14. หำกผู้ฝำกมี ค วำมประสงค์ จ ะขอแก้ ไ ขข้ อ มูล และ/หรื อ รำยละเอี ย ดต่ ำ งๆ ผู้ฝำกจะต้ อ งแจ้ ง ให้ ธ นำคำรทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร
15. ในกรณี เอกสำร / ข้ อมูล เกี่ ยวกับกำรเปิ ดบัญชีของผู้ฝำกที่ให้ ไว้ แก่ธนำคำรนัน้ ไม่ถูกต้ องครบถ้ วนตำมเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ ของธนำคำร / หน่วยงำนที่มีอำนำจกำกั บดูแลธนำคำร / หน่วยงำนของรัฐ ผู้ฝำกมีหน้ ำที่นำส่งและ/หรื อ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร/ข้ อมูลกำรเปิ ดบัญชีกับธนำคำรให้ ถูกต้ องครบถ้ วนโดยเร็ ว หำกไม่ดำเนินกำร ผู้ฝำกตกลง
ยินยอมให้ สิทธิธนำคำรสำมำรถระงับกำรฝำกถอน โอนเงิน และ/หรื อธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ เกี่ยวกับบัญชี ของผู้ฝำก
ได้ จนกว่ำผู้ฝำกจะได้ ดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร / ข้ อมูล กำรเปิ ดบัญชีของผู้ฝำก ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตำมเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
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16. เว้ นแต่ธนำคำรจะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ผ้ ูฝำกพบข้ อผิดพลำดใดๆ จำกกำรดำเนินกำร หรื อในกรณีที่มีเหตุ
ที่ต้องระงับกำรดำเนินกำรภำยใต้ บริ กำรนี ้เป็ นกำรชัว่ ครำว ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน หรื อในกรณีกำรยกเลิกกำรระงับ
กำรดำเนินกำรดังกล่ำว ผู้ฝำกสำมำรถติดต่อธนำคำรได้ ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 เมื่อผู้ฝำกดำเนินกำร
ต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรที่ธนำคำรกำหนดครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ธนำคำรตกลงดำเนินกำรระงับกำรดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็จ
ตำมระยะเวลำที่ธนำคำรได้ แจ้ งแก่ผ้ ฝู ำกนัน้ โดยผู้ฝำกยังคงเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร และรำยกำรธุรกรรมที่ได้
เกิดขึน้ ก่อนที่ธนำคำรจะมีกำรระงับกำรดำเนินกำรตำมที่ได้ รับแจ้ งดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิกเฉย
ต่อคำร้ องขอใดๆที่ขดั ต่อข้ อกำหนด/หลักเกณฑ์ของธนำคำร ทำงรำชกำร และ/หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย
กรณี ที่ ผ้ ู ฝำกพบข้ อผิ ด พลำดใดๆ จำกกำรช ำระเงิ น และ/หรื อ กำรโอนเงิ น หรื อ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ที่ ต้ อ งระงับ
กำรดำเนินกำรภำยใต้ บริ กำรนี ้ผู้ฝำกจะต้ องให้ ข้อมูลเรื่ อง วัน เวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรื อ
ข้ อมูลอื่นใดตำมที่ธนำคำรจะร้ องขอและธนำคำรจะทำกำรสอบสวนตำมที่ได้ รับแจ้ ง ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และแก้ ไข
ข้ อผิดพลำด (หำกมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทำงรำชกำร และ/หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรื อธนำคำรเป็ นหลัก
17. หำกควำมเสียหำยเกิดขึ ้นจำกเครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์กำรใช้ บริกำรของผู้ฝำก หรื อเกิดจำกระบบเครื อข่ำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝำก หรื อผู้รับโอนเงิน
18. ผู้ฝำกตกลงยินยอมว่ำ ธนำคำรมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรื อประโยชน์ และ/หรื อหน้ ำที่ไม่ว่ำทั ง้ หมดหรื อเพียงบำงส่วนที่มีอยู่
ตำมบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้ แก่บุคคล และ/หรื อสถำบันกำรเงินใดๆ ก็ได้ ตำมที่ธนำคำรพิจำรณำ
เห็นสมควร โดยไม่จำต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ฝำกแต่อย่ำงใดทังสิ
้ ้น แต่จะมีกำรแจ้ งให้ ผ้ ูฝำกทรำบ ทัง้ นีแ้ ต่ผ้ ฝู ำก
จะโอนสิทธิ และ/หรื อประโยชน์ และ/หรื อหน้ ำที่ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อเพียงบำงส่วนที่มีอยู่ตำมบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์
(K-eAccount) ให้ แก่บุคคล และ/หรื อสถำบันกำรเงินใดๆ ไม่ได้ โดยเด็ดขำด เว้ นแต่ได้ รับควำมยินยอมจำกธนำคำร
ล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
19. กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้ บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
19.1 หำกเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ ผ้ ฝู ำกเกิดภำระหรื อควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้น กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมี
ผลเมื่อผู้ฝำกให้ ควำมยินยอม
19.2 หำกเป็ น กำรเปลี่ ย นแปลงเงื่อ นไขอื่น ผู้ฝำกตกลงยิ น ยอมให้ ธ นำคำรมีสิท ธิ เปลี่ ยนแปลงได้ ตำมที่ ธ นำคำร
เห็นสมควร โดยหำกเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อกำรใช้ บริ กำรของผู้ฝำก (เช่น กำรปรับค่ำธรรมเนียม
กำรใช้ บริ กำรที่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น กำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในกำรให้ บริ กำร กำรเปลี่ยนแปลงวันครบ
กำหนดชำระหนี)้ ธนำคำรจะสื่อสำรหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสำระสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ ผ้ ูฝำก
ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หรื อระยะเวลำอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
19.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรื อกฎเกณฑ์กำหนดให้ ธนำคำรต้ องดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ น
กำรเฉพำะเป็ นอย่ำงอื่น ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่ำวได้
20. ธนำคำรมีสิทธิระงับกำรเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรื อทำกำรอำยัดเงินฝำกในบัญชีเงิน
ฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรื อระงับ และ/หรื อ
ยกเลิกกำรให้ บริ กำรภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ได้ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่วน หรื อเฉพำะแต่ผ้ ูฝำกรำยใดรำย
หนึ่ง โดยธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ำกทรำบล่วงหน้ ำ เว้ นแต่ ในกรณีดงั จะกล่ำวต่อไปนี ้ ผู้ฝำกตกลงให้ ธนำคำรมีสิทธิตำมที่
ระบุข้ำงต้ นได้ ทนั ทีตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร อนึ่ง ผู้ฝำกตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ
ที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
20.1 ในกรณี ที่ ข้ อ มูล รำยละเอี ย ด ค ำรั บ รอง หรื อ ค ำยื น ยัน ใดๆ ที่ ผ้ ูฝำกให้ ไว้ ไม่ เ ป็ น ควำมจริ ง ไม่ ถูก ต้ อ ง หรื อ
อำจก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจผิดในสำระสำคัญ
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21.

22.

23.

24.

20.2 ในกรณีที่ปรำกฏข้ อเท็จจริ งที่ธนำคำรเชื่อได้ ว่ำ ข้ อมูล และ/หรื อรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ผ้ ูฝำกแจ้ ง แก่ธนำคำรให้
ดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ หรื อกำรใช้ บริกำรของผู้ฝำก อำจก่อให้ เกิดผลกระทบในทำงที่ไม่เป็ นคุณ
เกิ ด ขึ น้ หรื อ อำจกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องธนำคำรหรื อ บุ ค คลอื่ น หรื อ มี ค วำมเสี่ ย งว่ ำ ผู้ ฝ ำกอำจใช้ บัญ ชี โ ดยมี
วัตถุประสงค์อนั มิชอบตำมกฎหมำย หรื ออำจขัดต่อควำมสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชน หรื ออำจ
ทำให้ ธนำคำรปฏิบตั ิผิดกฎหมำย และ/หรื อกฎข้ อบังคับ และ/หรื อคำสัง่ ใดๆ และ/หรื อคำขอควำมร่วมมือใดๆ ของ
ธนำคำร และ/หรื อ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรื อผู้ตรวจสอบ และ/หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจควบคุมหรื อ
กำกับดูแลธนำคำร
20.3 ในกรณี ที่ ป รำกฏข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ธ นำคำรเชื่ อ ได้ ว่ ำ ผู้ ฝ ำกไม่ ไ ด้ ใ ช้ บัญ ชี เ งิ น ฝำกอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eAccount)
ด้ วยตนเอง หรื อมีบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ฝู ำกใช้ บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ฝำก
20.4 ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) มียอดเงินคงเหลือเป็ นลูกหนีธ้ นำคำร หรื อบัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ถูกอำยัดโดยคำสั่งศำล หรื อเจ้ ำพนักงำนผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย หรื อผู้ฝำกถึง
แก่กรรม หรื อบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) หรื อผู้ฝำกมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำผิดกฎหมำย
หรื อได้ รับเงินจำกกำรที่ผ้ อู ื่นได้ กระทำกำรโอนเงินเข้ ำผิดบัญชี
20.5 ผู้ฝำกปฏิบตั ิผิดข้ อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่ำข้ อหนึ่งข้ อใด ซึง่ รวมถึงกำรไม่ชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำใช้ จำ่ ย
ต่ำงๆ และภำษีอำกร (หำกมี)
20.6 ธนำคำรต้ องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคำสั่งและ/หรื อกำรขอควำมร่ วมมือของศำล หรื อผู้มี
อำนำจตำมกฎหมำย หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจควบคุมหรื อกำกับดูแลธนำคำร
บรรดำหนังสือ จดหมำย คำบอกกล่ำว ข้ อมูลใดๆ ที่ธนำคำรได้ ส่งให้ ผ้ ูฝำก ไม่ว่ำจะโดยส่งเองหรื อส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผ้ ูฝำกได้ แจ้ งธนำคำร หรื อส่งผ่ำน E-mail Address ไปยัง E-mail Address
ที่ผ้ ูฝำกได้ แจ้ งธนำคำร หรื อส่ง SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผ้ ูฝำกได้ แจ้ งธนำคำร หรื อผ่ำนบริ กำร/ช่องทำง
ตำมที่ผ้ ฝู ำกตกลงไว้ กบั ธนำคำร (ซึง่ ต่อไปนี ้ หำกไม่กล่ำวโดยเฉพำะเจำะจง จะรวมเรี ยกที่อยู่ E-mail Address หมำยเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ กำร/ช่องทำงดังกล่ำวว่ำ “ช่องทำงรับข้ อมูล”) ให้ ถือว่ำได้ ส่งให้ แก่ผ้ ฝู ำกโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ โดย
ไม่ต้องคำนึงถึงว่ำจะมีผ้ ูรับไว้ หรื อไม่ และแม้ ว่ำส่งให้ ไม่ได้ เพรำะช่องทำงรับข้ อมูลถูกย้ ำยหรื อถูกเปลี่ยนแปลงไปหรื อ
ถูกรื อ้ ถอน โดยผู้ฝำกไม่ได้ แจ้ งกำรย้ ำย กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรรื อ้ ถอนนันให้
้ ธนำคำรทรำบก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพรำะ
หำช่องทำงรับข้ อมูลไม่พบก็ดี ให้ ถือว่ำผู้ฝำกได้ รับและทรำบหนังสือ จดหมำย คำบอกกล่ำว หรื อข้ อมูลดังกล่ำวแล้ วโดย
ชอบ ทัง้ นี ้ หำกมีกำรย้ ำย กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรรื อ้ ถอนช่องทำงรับข้ อมูล ผู้ฝำกจะต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรทันที
ผู้ฝำกตกลงยินยอมปฏิบัติตำมกฎหมำย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ หรื อข้ อกำหนดใดๆ ของธนำคำร ทัง้ ที่
ธนำคำรได้ แจ้ งผู้ฝำกทรำบ หรื อปิ ดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำร หรื อเวปไซต์ของธนำคำรเป็ นครำวๆ ไป ทังที
้ ่มีอยู่แล้ วขณะนี ้
และ/หรื อจะมีขึน้ ในภำยหน้ ำ เมื่อใดก็ตำมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย คู่มือกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ หรื อ
ข้ อกำหนดใดๆ ดังกล่ำว ผู้ฝำกตกลงยินยอมปฏิบตั ิตำมกฎหมำย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ หรื อข้ อกำหนด
ที่เปลี่ยนแปลงนันด้
้ วยโดยทันที
ผู้ฝำกตกลงชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริ กำร และค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตำมที่ธนำคำรกำหนดและแจ้ งให้ ผ้ ูฝำกทรำบ
โดยประกำศเป็ นกำรทัว่ ไปผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร ทังนี
้ ้ ธนำคำรอำจเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร
และค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกี่ยวข้ องในภำยหน้ ำได้ ภำยใต้ เงื่อนไขในข้ อ 19.
กำรล่ำช้ ำ หรื องดเว้ นใดๆในกำรใช้ สิทธิ ของธนำคำรตำมกฎหมำย ตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ตลอดจนคู่มือ
ระเบียบต่ำงๆ ของธนำคำร และบันทึกเสียงของธนำคำรในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่ำธนำคำรสละสิทธิหรื อให้ ควำมยินยอม
ในกำรผิดสัญญำของผู้ฝำกแต่ประกำรใด
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25. ผู้ฝำกตกลงและยอมรับว่ำ ในกรณีเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริ กำร MAKE by KBank หรื อ
ช่องทำง/บริ กำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) และกำรลงนำมตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนีไ้ ด้ กระทำภำยใต้
บริ กำร MAKE by KBank 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 ำสู่บริกำร
MAKE by KBank หรื อเข้ ำสู่ช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) และ/หรื อเพื่อยอมรับ/ยืนยัน/
ลงนำมประกอบกำรใช้ บริ กำรต่ำงๆ (ซึ่งในข้ อกำหนดและเงื่อนไขของบริ กำร MAKE by KBank หรื อช่องทำง/บริ กำรอื่น
ตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) จะรวมเรี ยกว่ำ “เครื่ องมือโอนเงิน”) ถือเป็ นลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ ฝู ำก
ใช้ ในกำรยอมรับ/ยืนยัน/ลงนำมเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริ กำร MAKE by KBank หรื อผ่ำน
ช่องทำง/บริ กำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี ) และลงนำมตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ และ
กำรกระทำใดๆ หำกได้ กระทำไปโดยกำรใช้ เครื่ องมือโอนเงินดังกล่ำวแล้ ว ผู้ฝำกตกลงให้ ถือว่ำถูกต้ องสมบูรณ์นบั ตั ้งแต่
เวลำที่มีกำรยอมรับ/ยืนยัน/ลงนำมกำรทำธุรกรรมเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริ กำร MAKE by
KBank หรื อผ่ำนช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) และให้ มีผลผูกพันผู้ฝำก รวมทังให้
้ ถือว่ำ
เป็ นกำรที่ผ้ ูฝำกได้ ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฝำกให้ ไว้ แก่ธนำคำรเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรทำข้ อกำหนดและ
เงื่ อ นไขฉบับ นี โ้ ดยถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แ ล้ ว และตกลงให้ ธ นำคำรสำมำรถใช้ ข้ อ มูล กำรท ำธุ ร กรรมเปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝำก
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่ ำ นบริ ก ำร MAKE by KBank หรื อ ช่ อ งทำง/บริ กำรอื่ น ตำมที่ ธ นำคำรกำหนด (ถ้ ำมี)
ดังกล่ำว (ตำมแต่กรณี) เป็ นต้ นฉบับเอกสำรประกอบกับข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ใช้ เป็ นพยำนหลักฐำนในกำรพิสจู น์
ว่ำผู้ฝำกได้ ทำธุรกรรมกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริ กำร MAKE by KBank หรื อช่องทำง/
บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรกำหนด (ถ้ ำมี) (ตำมแต่กรณี) และใช้ ในกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยได้ ทกุ ประกำร
26. ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ฝำก โดยมีวตั ถุประสงค์ที่
จ ำเป็ น เพื่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรแก่ ผ้ ูฝำก กำรด ำเนิ น กำรตำมค ำขอของผู้ฝำกก่ อ นให้ บ ริ ก ำร กำรมอบหมำยงำนให้ ผ้ ูอื่ น
ดำเนินกำรแทนธนำคำรเพื่อสนับสนุนกำรให้ บริ กำร เช่น งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่อสื่อสำร งำนติดตำมทวง
ถำม เป็ นต้ น กำรโอนสิทธิและ/หรื อหน้ ำที่ และ/หรื อกำรจัดกำรข้ อร้ องเรี ยน นอกจำกนี ้ ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำร
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวได้ ทงในประเทศและต่
ั้
ำงประเทศให้ แก่ ผู้ให้ บริ กำรภำยนอก ตัวแทนของธนำคำร ผู้รับจ้ ำงช่วงงำน
ต่อ พันธมิตรทำงธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ ำรับโอนสิทธิ/หน้ ำที่ ผู้รับโอนสิทธิ /
หน้ ำที่ และ/หรื อผู้ให้ บริกำร Cloud Computing และยินยอมให้ ผ้ รู ับข้ อมูลจำกธนำคำรดังกล่ำว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวต่อไปได้ ภำยใต้ วัตถุประสงค์ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ รำยละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรำกฏในนโยบำยกำร
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนำคำร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีที่ผ้ ูฝำกมีกำรให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนำคำรเพื่อดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุประสงค์
ข้ ำงต้ น ผู้ฝำกขอรับรองว่ำได้ รับควำมยินยอมจำกบุคคลอื่นดังกล่ำว หรื อได้ อำศัยหลักเกณฑ์อื่นทำงกฎหมำยในกำรให้
ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่ำวแก่ธนำคำร และได้ แจ้ งให้ บุคคลอื่นดังกล่ำวทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลข้ ำงต้ นแล้ ว
27. ข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขฉบับ นี ใ้ ห้ ใ ช้ บัง คับ และตี ค วำมตำมกฎหมำยไทย และให้ ศ ำลไทยเป็ น ศำลที่ มี เ ขตอ ำนำจ
ในกำรพิจำรณำข้ อพิพำทที่เกิดขึ ้นตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้
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ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้ บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์
(K-eSavings Account) ผ่ ำนบริกำร MAKE by KBank
จำนวนบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ที่สำมำรถเปิ ดได้
• ผู้ฝำกสำมำรถเปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรั พย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ผ่ำนบริ กำร MAKE by KBank ได้
สูงสุด 1 บัญชีต่อ 1 คน หรื อเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรกำหนด
จำนวนเงินขัน้ ต่ำในกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ครัง้ แรก
• ไม่กำหนดจำนวนเงินฝำกขันต
้ ่ำ
กำรฝำกเงิน
• ผู้ ฝ ำกสำมำรถฝำกเงิ น เข้ ำ บัญ ชี เ งิ น ฝำกออมทรั พ ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( K-eSavings Account) ด้ ว ยเงิ น สดผ่ ำ นสำขำ
ของธนำคำร จุดบริ กำรตัวแทนของธนำคำร เครื่ อง CDM หรื อผ่ำนช่องทำงบริ กำรต่ำงๆ ที่ธนำคำรเปิ ดให้ บริ กำรรับฝำก
เงิ น สำหรั บ บัญ ชีเ งิน ฝำกออมทรั พย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account) หรื อ โอนเงิ น จำกบัญชี เงิน ฝำกบัญชีอื่น
เข้ ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)
กำรถอนเงิน
• กรณีผ้ ฝู ำกมีควำมประสงค์จะถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ผู้ฝำกจะต้ อง
ทำรำยกำรโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝำกบัญชีอื่น ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank
• บริ กำรถอนเงินโดยไม่ใช้ บัตรด้ วยบริ กำร MAKE by KBank ผ่ำนเครื่ อง ATM สำขำของธนำคำร จุดบริ กำรตัวแทนของ
ธนำคำร หรื อช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
วงเงินกำรโอนเงิน
• เป็ นไปตำมวงเงินกำรโอนเงินของช่องทำงต่ำงๆ ที่ผ้ ูฝำกทำรำยกำร ทัง้ นี ้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนำคำรจะ
ประกำศให้ ทรำบเป็ นครำวๆ ไป ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรกำหนด
อัตรำดอกเบีย้
• เป็ นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกของธนำคำร โดยธนำคำรแบ่งจ่ำยดอกเบี ้ยหลังจำกหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมที่
กฎหมำยกำหนด (หำกมี) ปี ละ 2 ครัง้ ภำยในเดือนมิถนุ ำยนและเดือนธันวำคมของทุกปี
เงื่อนไขอื่นๆ
• ผู้ฝำกต้ องใช้ บริ กำร MAKE by KBank ควบคู่กับบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) กรณี
ผู้ฝำกไม่เคยสมัครใช้ บริ กำรดังกล่ำว ต้ องสมัครใช้ บริ กำรในวันเปิ ดบัญชีฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings
Account) ด้ วย
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• ในกำรใช้ บริ กำรรับเงินโอน/ส่งเงินโอนต่ำงประเทศ ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูลชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชี
ของผู้ฝำก ไปยังผู้ส่งเงินโอนและผู้ให้ บริ กำรส่งเงินโอนในต่ำงประเทศ หรื อผู้รับเงินโอนและผู้ให้ บริ กำรรั บเงินโอนใน
ต่ำงประเทศ (แล้ วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และกำรกำกับดูแลที่มีผลใช้ บงั คับกับผู้ให้ บริกำร
ส่ ง เงิ น โอนในต่ำ งประเทศหรื อ ผู้ใ ห้ บริ ก ำรรั บ เงิน โอนในต่ ำงประเทศ และเพื่ อ ควำมถูกต้ อ งในกำรท ำธุ ร กรรม ทัง้ นี ้
หำกผู้ฝำกไม่ประสงค์ให้ ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูลในกรณีดงั กล่ำว โดยผู้ฝำกยอมรับว่ำผู้ฝำกอำจไม่สำมำรถใช้ บริกำรรับเงิน
โอน/ส่งเงินโอนต่ำงประเทศบำงรำยกำรที่ต้องใช้ ข้อมูลดังกล่ำวได้ ผู้ฝำกสำมำรถติดต่อธนำคำรที่ K-Contact Center
โทร. 02-8888888
• กรณีผ้ ฝู ำกมีเงินฝำกคงเหลือในบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ต่ำกว่ำจำนวนเงินขันต
้ ่ำ
ที่ธนำคำรกำหนด และไม่มีกำรเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่ำ 1 ปี ผู้ฝำกยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชีเงินฝำก
ให้ แ ก่ ธ นำคำร ตำมจ ำนวนที่ ธ นำคำรก ำหนด โดยให้ หัก จำกบัญ ชี เ งิ น ฝำกออมทรั พ ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eSavings
Account) ของผู้ฝำกได้ ทันที และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรั พย์ อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) และ/หรื อ
ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรได้ ทันที โดยไม่ต้องแจ้ งหรื อได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ฝำกล่วงหน้ ำ โดยกรณี
ที่ธนำคำรจะหักค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชีธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ำกทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
• ให้ ถื อ ว่ ำ ข้ อก ำหนดและเงื่ อ นไขกำรเปิ ดและใช้ บั ญ ชี เ งิ น ฝำกออมทรั พ ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( K-eSavings Account)
ผ่ ำ นบริ ก ำร MAKE by KBank เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของข้ อ กำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้ บัญชีเ งินฝำกอิ เล็ กทรอนิกส์
(K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank
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