
 

9930086-07-22  
(v2e/0321/KB989/0820)      1/10 

  

 
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรเปิดและใช้บัญชีเงนิฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  

ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรเปิดและใช้บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank ฉบับนี ้
(“ข้อก ำหนดและเงื่อนไข”) ใช้บงัคบัระหว่ำง บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ธนำคำร”) กับผู้ที่ขอเปิดและใช้บญัชี
เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ผู้ฝำก” และจะเรียกบญัชีเงินฝำกที่เปิด
และใช้ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank นีว้่ำ “บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)”) โดยผู้ฝำกตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขดงันี ้ 

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงนิฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) 

• บคุคลธรรมดำ สญัชำติไทยมีอำย ุ12 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป  

ลักษณะของบัญชีเงนิฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)   

• มีทัง้บัญชี เงินฝำกประเภทออมทรัพย์อิ เ ล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)  ประเภทประจ ำอิ เ ล็กทรอนิก ส์  
(K-eFixed Account) ประเภททวีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eTaweesup Account) และ/หรือบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ทัง้นี ้เป็นไปตำมที่ธนำคำรจะเปิดให้บริกำรในแต่ละขณะ  

• เป็นบญัชีเงินฝำกประเภทไม่มีสมดุคู่ฝำก (Non Passbook) ชื่อบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) จะต้องเป็นชื่อ
เดียวกบัผู้ฝำก โดยไม่อนญุำตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนำมแฝงหรือให้ผู้อื่นเป็นผู้ รับผลประโยชน์ และไม่สำมำรถเปิดบญัชเีงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) เป็นชื่อร่วมได้  

• ผู้ฝำกไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิตำมบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้ผู้อื่น เปล่ียนมือ แก้ไข หรือน ำไปเป็น
หลกัประกนัแก่บคุคลอื่น ไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่บำงส่วน เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกธนำคำรก่อน 

• ผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต้องเป็นผู้ เปิดบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) เองเท่ำนัน้ 

ขัน้ตอนกำรเปิดบัญชีเงนิฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank  

• ขัน้ตอนส ำหรับผู้ฝำกที่ต้องกำรเปิดบัญชีเงนิฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) พร้อมสมัครใช้บริกำร MAKE by 
KBank เพื่อผูกกับบัญชีเงนิฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ดังกล่ำว ดังนี ้
(1) ผู้ฝำกดำวน์โหลดแอปพลิเคชนับริกำร MAKE by KBank โดยกรอกข้อมลูและปฏิบตัิตำมขัน้ตอนท่ีปรำกฎบนหน้ำจอ

จนถึงขัน้ตอนกำรพิสจูน์และยืนยนัตวัตน ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
(2) ผู้ฝำกต้องไปพิสจูน์และยืนยนัตวัตนที่จดุบริกำรท่ีธนำคำรก ำหนด 
(3) เมื่อผู้ ฝำกได้พิสูจน์และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ ฝำกจะต้องเข้ำแอปพลิเคชันบริกำร MAKE by KBank เพื่อ

ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่เหลือจนครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหำกผู้ฝำกด ำเนินกำรตำมข้อ (2) นีร้ะหว่ำงเวลำ 06.00 น. – 20.00 น. 
กำรเปิดบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และกำรสมคัรใช้บริกำร MAKE by KBank จะมีผลส ำเร็จทนัที 
หำกผู้ฝำกด ำเนินกำรตำมข้อ (2) นีภ้ำยหลงัเวลำ 20.00 น. กำรเปิดบญัชีจะมีผลส ำเร็จในวนัถดัไปเวลำ 06.00 น.
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(4) ผู้ ฝำกจะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทัง้หมดให้เสร็จสิน้ ภำยใน 15 วัน นับตัง้แต่วันที่ผู้ ฝำกให้ข้อมูลไว้กับ
ธนำคำรตำมข้อ (1) หำกผู้ฝำกไม่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทัง้หมดให้เสร็จสิน้ภำยในก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว 
ถือว่ำกำรเปิดบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และกำรสมคัรใช้บริกำร MAKE by KBank ไม่ส ำเร็จและ
ธนำคำรจะน ำข้อมลูและรำยละเอียดที่ผู้ฝำกให้ไว้แก่ธนำคำรออกจำกระบบของธนำคำร    

• ขัน้ตอนส ำหรับผู้ฝำกที่เคยสมัครใช้บริกำร K PLUS แล้ว 
ผู้ฝำกสำมำรถเปิดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank ได้ทุกวัน  ระหว่ำงเวลำ 
06.00 น. – 20.00 น. โดยกำร Login เข้ำสู่บริกำร MAKE by KBank  กด “เปิดบัญชี” กดยอมรับเงื่อนไขกำรบริกำร  
เลือกเมนูวิธีกำรเปิดบัญชี กด ยืนยันตัวตนด้วย K PLUS (Authen with K PLUS) ระบบจะเปิดบริกำร K PLUS เพื่อให้ 
ผู้ ฝำก Login เข้ำสู่บริกำร K PLUS กรอกข้อมูลและปฏิบัติตำมขัน้ตอนที่ปรำกฎบนหน้ำจอ เมื่อครบขัน้ตอน ระบบ  
จะเปิดบริกำร MAKE by KBank อีกครัง้ ให้กด PIN เพื่อยืนยันกำรท ำธุรกรรมกำรเปิดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์  
(K-eAccount) และปฏิบตัิตำมขัน้ตอนท่ีเหลือจนครบถ้วนสมบรูณ์  
 

ช่องทำง/บริกำรในกำรท ำธุรกรรม  

• ผู้ ฝำกสำมำรถท ำธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ตำมที่ธนำคำรก ำหนดได้ผ่ำน
ช่องทำง/บริกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้  
- บริกำร MAKE by KBank และเคร่ือง ATM/CDM : ผู้ฝำกสำมำรถท ำธุรกรรมต่ำงๆ เช่น ฝำก ถอน โอนเงิน ได้ตำมที่

ธนำคำรเปิดให้บริกำรในแต่ละขณะ 
- ส ำนักงำนสำขำของธนำคำร : ผู้ฝำกสำมำรถฝำก และใช้บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิดให้บริกำรต่อไปในอนำคต 

- K-Contact Center โทร. 02-8888888 : ผู้ ฝำกสำมำรถขอรำยกำรเดินบัญชี อำยัดหรือยกเลิกอำยัดบัญชี
เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) รวมถึงสำมำรถใช้บริกำรอื่นๆ ที่ธนำคำรจะเปิดให้บริกำรต่อไปในอนำคต 

• หำก (1) ผู้ ฝำกเปล่ียนหมำยเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่ หรือ (2) ผู้ ฝำกยกเลิกกำรใช้บริกำร MAKE by KBank ผู้ ฝำก 
จะยงัสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนเคร่ือง ATM/CDM ส ำนกังำนสำขำของธนำคำร K-Contact Center ได้ตำมประเภทธุรกรรม 
ที่ธนำคำรก ำหนดให้สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง/บริกำรนัน้ๆ ทัง้นี ้หำกผู้ฝำกได้ขอใช้บริกำร MAKE by KBank ใหม่  
ผู้ฝำกสำมำรถผูกบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของตน กับบริกำร MAKE by KBank ได้ใหม่ โดยผู้ฝำก
จะต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนท่ีธนำคำรก ำหนด 

 

กำรปิดบัญชีเงนิฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  

• ผู้ฝำกสำมำรถปิดบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank ได้ทกุวนั  

• ผู้ ฝำกจะต้องท ำรำยกำรโอนเงินฝำกคงเหลือทัง้หมดที่มีอยู่  ณ วันท ำรำยกำรปิดบัญชี เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์  
(K-eAccount) ออกไปยังบัญชีเงินฝำกของธนำคำรกสิกรไทยบัญชีอื่นก่อน และธนำคำรจะด ำเนินกำรปิดบัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) พร้อมจ่ำยดอกเบีย้คงค้ำงที่เหลือไปยังบัญชีเงินฝำกธนำคำรกสิกรไทยบัญชีอื่นที่ผู้ ฝำก 
ท ำรำยกำรโอนเงินฝำกไปข้ำงต้นให้ภำยใน 7 วนัท ำกำรถดัไป 

• ธนำคำรจะแจ้งผลกำรปิดบัญชีผ่ำน SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ผู้ ฝำกได้แจ้งธนำคำร หรือตำมช่องทำงอื่น 
ที่ธนำคำรก ำหนดต่อไปในอนำคต  
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• กรณีปิดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนช่องทำง/บริกำรอื่นๆ (ถ้ำมี) ผู้ฝำกจะต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนและ
หลกัเกณฑ์ส ำหรับกำรปิดบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ในแต่ละช่องทำง/บริกำรตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

อัตรำดอกเบีย้เงนิฝำกและอัตรำค่ำธรรมเนียม 

• เป็นไปตำมประกำศอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกและอตัรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร ที่ธนำคำรประกำศก ำหนดในแต่ละขณะ 
และอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมที่ธนำคำรจะประกำศก ำหนดเป็นครำวๆ ไป 

รำยกำรเดินบัญชี      

• ผู้ ฝำกสำมำรถขอรับรำยกำรเดินบัญชีเงินฝำกย้อนหลังผ่ำนบริกำร MAKE by KBank (สูงสุด 12 เดือน) หรือผ่ำน  
K-Contact Center โทร. 02-8888888  

• ผู้ฝำกตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรขอรำยกำรเดินบญัชีเงินฝำกย้อนหลงั (หำกมี) ตำมอตัรำที่ธนำคำรก ำหนด
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เงื่อนไขอื่นๆ  

1. หำกผู้ฝำกยินยอมให้ผู้อื่นใช้บญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ฝำกเพื่อรับโอนหรือถอนเงินในทำงทุจริต 
จนเป็นเหตใุห้เกิดควำมเสียหำยแกธ่นำคำรและ/หรือบคุคลอื่น ผู้ฝำกต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

2. ในกรณีเกิดข้อพิพำทเก่ียวกับบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผู้ ฝำกยินยอมให้ธนำคำรพิจำรณำและ
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของธนำคำร 

3. กำรฝำก ถอน โอนเงิน ช ำระค่ำสินค้ำ/บริกำร ช ำระค่ำสำธำรณูปโภค และช ำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ฝำกสำมำรถท ำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร อำทิ ผ่ำนสำขำของธนำคำร 
ผ่ำนเคร่ือง ATM/CDM ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนจุดบริกำรตวัแทนของธนำคำร หรือผ่ำนช่องทำงอื่นใดที่ธนำคำร
จะจดัให้มีขึน้ต่อไป ตำมประเภทธุรกรรมที่ธนำคำรก ำหนดให้สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงนัน้ๆ ได้ ซึ่งในกรณีเหล่ำนี ้
ให้ถือว่ำรำยกำรที่ได้ท ำตำมเงื่อนไขของแต่ละบริกำรและแต่ละช่องทำงเป็นรำยกำรที่ถกูต้องและผกูพนัผู้ฝำกโดยไม่ต้องท ำ
เอกสำรหรือหลักฐำนในกำรฝำกหรือถอนแต่ละครำวอีก เว้นแต่ธนำคำรจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ทัง้นี ้เมื่อผู้ ฝำก  
ท ำธุรกรรมดังกล่ำวครบถ้วนสมบูรณ์ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก ำหนดแล้ว ผู้ ฝำกตกลงให้ถือว่ำยอดเงินฝำกตำมบัญชี  
เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ในระบบของธนำคำรเป็นยอดเงินฝำกที่ถกูต้อง 

4. ถ้ำผู้ฝำกเป็นพนกังำน  ลกูจ้ำง หุ้นส่วน กรรมกำร หรือมีต ำแหน่งหน้ำที่ในนิติบคุคลใด น ำเช็คที่สัง่จ่ำยให้แก่นิติบคุคลนัน้
มำฝำกเข้ำบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีของนิติบุคคลตำมหน้ำเช็ค  ธนำคำรอำจปฏิเสธไม่ยอมรับฝำกได้ แม้ว่ำเช็คนัน้จะมีกำร  
สลกัหลงัโดยชอบของนิติบคุคลนัน้ๆ แล้วก็ตำม 

5. หำกในอนำคตธนำคำรยินยอมให้มีกำรมอบฉนัทะ และ/หรือ มอบอ ำนำจให้เบิกถอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ 
(K-eAccount) ได้ และผู้ ฝำกมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำเบิกถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) แทนผู้ฝำก ผู้ฝำกตกลงว่ำ หำกปรำกฏว่ำผู้ฝำกถึงแก่กรรมลง และทำยำทของผู้ฝำกมิได้แจ้ง
ให้ธนำคำรทรำบเป็นหนังสือ และธนำคำรได้จ่ำยเงินแก่บุคคลที่ผู้ฝำกมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอ ำนำจไปแล้วก่อนที่
ธนำคำรจะได้รับแจ้งเป็นหนงัสือดงักล่ำว ให้ถือว่ำธนำคำรได้จ่ำยเงินไปโดยถูกต้องแล้ว โดยธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบ  
ต่อผู้ฝำก หรือทำยำทของผู้ฝำกแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

6. ในกรณีที่ผู้ฝำกน ำเช็คมำฝำกเข้ำบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  ธนำคำรจะจดักำรเรียกเก็บเงินตำมเช็คให้
ตำมวิธีกำรและภำยในระยะเวลำตำมปกติประเพณีที่ธนำคำรพำณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตัิกนัอยู่ แต่ทัง้นี ้ใน
กำรเรียกเก็บเงินตำมเช็คที่น ำฝำกนัน้ ไม่ว่ำธนำคำรจะได้รับรองกำรน ำเข้ำบัญชีผู้ รับเงิน (Payee’s Account Credit) 
รับรองสลกัหลงั (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรับประกันกำรใช้เงิน (Discharged 
Guaranteed) หรือไม่ก็ตำม หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำผู้ฝำกไม่มีสิทธิในเช็คนัน้ หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็นเหตุให้
ธนำคำรต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ เป็นเจ้ำของเช็คอนัแท้จริงหรือผู้หนึ่งผู้ ใดไป ผู้ฝำกจะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนำคำร 
ตำมจ ำนวนท่ีธนำคำรต้องเสียไปนัน้ พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำสงูสดุที่ธนำคำรประกำศก ำหนด ส ำหรับลกูค้ำที่ปฎิบตัิผิด
เงื่อนไข หรือผิดนดัช ำระหนี ้นบัแต่วนัที่ธนำคำรได้จ่ำยเงินนัน้เป็นต้นไป ในกรณีที่เรียกเก็บแล้วไม่ได้เงินตำมเช็คที่น ำมำ
ฝำกนัน้ๆ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบ ในเวลำอนัสมควร และผู้ฝำกจะต้องมำติดต่อขอรับเช็คคืนโดยเร็ว อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้ฝำกมีหน้ำที่ต้องติดตำมว่ำเช็คที่ฝำกเรียกเก็บนัน้ สำมำรถเรียกเก็บได้หรือไม่ ซึ่งถ้ำเรียกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ฝำกมีหน้ำที่
ติดตำมขอรับเช็คนัน้คืน ในกรณีที่ผู้ ฝำกละเลยไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน  หำกเกิดควำมเสียหำยแต่อย่ำงใด ผู้ ฝำก  
ตกลงรับผิดชอบเองทัง้สิน้ 

7. ในกำรโอนเงิน ธนำคำรจะท ำกำรหักเงินจำกบัญชี เงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ ฝำก ตำมจ ำนวนเงิน 
ที่ผู้ฝำกระบุพร้อมค่ำธรรมเนียม (เป็นไปตำมประกำศอตัรำค่ำธรรมเนียมของธนำคำร) (หำกมี) และเงินจะถูกโอนเข้ำ
บัญชีของผู้ รับโอนทันทีหลังจำกที่ผู้ ฝำกได้ท ำรำยกำรโอนเงิน ยกเว้นแต่กำรโอนเงินต่ำงธนำคำรจะต้องเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนดเท่ำนัน้ 
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8. ผู้ฝำกสำมำรถรับหลกัฐำนกำรท ำรำยกำร และขอตรวจสอบรำยกำรเดินบญัชีได้ผ่ำนช่องทำง/บริกำรต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำร
ก ำหนด อนึ่ง “หลกัฐำนกำรท ำรำยกำร” หมำยถึง เอกสำรหลกัฐำนอนัได้แก่ ใบบนัทึกรำยกำร ใบแจ้งกำรโอนเงิน ใบแจ้ง
รำยกำร (Statement) และหลกัฐำนอื่นใดที่ท ำด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และส่ือบนัทึกข้อมลู หรือส่ือบนัทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้
เก็บข้อมลู หรือหลกัฐำนอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดขึน้ในอนำคต 

9. ผู้ฝำกตกลงช ำระค่ำบริกำรรักษำบญัชี และ/หรือค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ ค่ำธรรมเนียม
กำรถอนเงินข้ำมเขตส ำนกัหกับญัชี ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให้หกัเงินดงักล่ำวจำก
บญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  ได้ ตำมเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ที่ธนำคำรก ำหนด และหำกไม่มีเงินฝำกเหลือ 
ผู้ฝำกยินยอมให้ธนำคำรพิจำรณำปิดบญัชีเงินฝำกได้ โดยธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

10. ในกรณีที่ธนำคำรต้องน ำส่งภำษี ณ ท่ีจ่ำยจำกดอกเบีย้เงินฝำกในบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ฝำก  
แต่ธนำคำรไม่ได้ท ำกำรหักภำษีไว้ก่อน ผู้ ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ ฝำกที่มีอยู่กับ
ธนำคำรไม่ว่ำประเภทใดได้ทนัที โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งหรือท ำหลกัฐำนใดๆ ให้แก่ผู้ ฝำกอีก 

11. ในกรณีผู้ฝำกมีหนีสิ้นที่ต้องช ำระอยู่กับธนำคำร ไม่ว่ำจะมีหลกัประกันหรือไม่ก็ตำม ผู้ฝำกยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิหัก
เงินจำกบัญชีเงินฝำกประเภทใดๆ ที่ผู้ฝำกมีอยู่กับธนำคำร หรือเงินซึ่งอยู่ในควำมครอบครองดูแล และ/หรือในอ ำนำจ  
สัง่กำรของธนำคำรไม่ว่ำธนำคำรจะได้รับฝำกเงิน ได้กำรครอบครองดูแล และ/หรือได้อ ำนำจสัง่กำรนีม้ำโดยทำงใด เพื่อ
เข้ำช ำระหนี ้และ/หรือ ควำมรับผิดชอบของผู้ฝำกได้ทนัทีโดยไม่จ ำต้องบอกกล่ำว ทัง้นีจ้ะน ำส่งหลกัฐำนกำรหกับญัชีให้  
ผู้ฝำกทรำบ 

12. กรณีธนำคำรตรวจสอบพบว่ำ  กำรฝำกเงินของผู้ฝำกเป็นบัญชีเงินฝำกผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
ธนำคำร หรือตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำกับดูแลธนำคำร หรือกฎหมำยก ำหนดไว้  
เป็นกำรเฉพำะ ธนำคำรมีสิทธิปิดบญัชีเงินฝำก และท ำกำรเปิดบญัชีเงินฝำกใหม่ เพื่อโอนเงินดงักล่ำวเข้ำบัญชีเงินฝำก
ใหม่ โดยเร่ิมสัญญำกำรฝำกใหม่ ตำมที่ธนำคำร หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำกับดูแล
ธนำคำร หรือกฎหมำยก ำหนด โดยธนำคำรจะหกัดอกเบีย้ที่ธนำคำรค ำนวณให้ในบญัชีเงินฝำกที่ผิดประเภทนัน้ (หำกมี) 
คืน และจ่ำยดอกเบีย้ในบญัชีเงินฝำกที่เปิดใหม่ย้อนหลงัให้นบัแต่วนัที่ผู้ฝำกน ำฝำกตำมระยะเวลำกำรฝำกจริงในอตัรำ
ดอกเบีย้ตำมประเภทของบญัชีเงินฝำกที่เร่ิมสญัญำกำรฝำกใหม่ตำมที่ธนำคำรประกำศก ำหนด 

13. ผู้ฝำกรับรองว่ำ บรรดำเอกสำร ข้อมลู รำยละเอียดใด ๆ ท่ีปรำกฏ และ/หรือ ที่ได้มีกำรจดัส่งมำให้ธนำคำร ไม่ว่ำจะส่งมำ
ในรูปแบบใดและไม่ว่ำจะส่งด้วยตวัผู้ฝำกเองหรือบุคคลที่ผู้ฝำกมอบหมำย มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง เป็นปัจจบุนั 
และเป็นข้อมลูของผู้ฝำก โดยผู้ฝำกมีสิทธิและมีควำมสำมำรถตำมกฎหมำยในกำรขอเปิดบญัชีและกำรท ำธุรกรรมใดๆ ที่
เก่ียวข้องกบัเปิดบญัชี  

14. หำกผู้ ฝำกมีควำมประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล และ/หรือรำยละเอียดต่ำงๆ  ผู้ ฝำกจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำตำมหลกัเกณฑ์ของธนำคำร 

15. ในกรณีเอกสำร / ข้อมูล เก่ียวกับกำรเปิดบัญชีของผู้ ฝำกที่ให้ไว้แก่ธนำคำรนัน้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ของธนำคำร / หน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำกับดูแลธนำคำร / หน่วยงำนของรัฐ ผู้ ฝำกมีหน้ำที่น ำส่งและ/หรือ
ด ำเนินกำรเก่ียวกับเอกสำร/ข้อมูลกำรเปิดบัญชีกับธนำคำรให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว หำกไม่ด ำเนินกำร  ผู้ฝำกตกลง
ยินยอมให้สิทธิธนำคำรสำมำรถระงบักำรฝำกถอน โอนเงิน และ/หรือธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ เก่ียวกับบญัชี ของผู้ฝำก 
ได้จนกว่ำผู้ฝำกจะได้ด ำเนินกำรเก่ียวกับเอกสำร / ข้อมูล กำรเปิดบัญชีของผู้ฝำก ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขและ
หลกัเกณฑ์ดงักล่ำว 
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16. เว้นแต่ธนำคำรจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่ผู้ฝำกพบข้อผิดพลำดใดๆ จำกกำรด ำเนินกำร หรือในกรณีที่มีเหต ุ
ที่ต้องระงบักำรด ำเนินกำรภำยใต้บริกำรนีเ้ป็นกำรชัว่ครำว ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน หรือในกรณีกำรยกเลิกกำรระงับ
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ผู้ฝำกสำมำรถติดต่อธนำคำรได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888 เมื่อผู้ฝำกด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรท่ีธนำคำรก ำหนดครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ธนำคำรตกลงด ำเนินกำรระงบักำรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 
ตำมระยะเวลำที่ธนำคำรได้แจ้งแก่ผู้ฝำกนัน้ โดยผู้ฝำกยงัคงเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร และรำยกำรธุรกรรมที่ได้
เกิดขึน้ก่อนที่ธนำคำรจะมีกำรระงบักำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับแจ้งดังกล่ำว  ทัง้นี ้ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิกเฉย 
ต่อค ำร้องขอใดๆที่ขดัต่อข้อก ำหนด/หลกัเกณฑ์ของธนำคำร ทำงรำชกำร และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย  

กรณีที่ผู้ ฝำกพบข้อผิดพลำดใดๆ จำกกำรช ำระเงิน และ/หรือกำรโอนเงิน หรือในกรณีที่มี เหตุที่ ต้องระงับ  
กำรด ำเนินกำรภำยใต้บริกำรนีผู้้ฝำกจะต้องให้ข้อมูลเร่ือง วนั เวลำ ผู้ที่เก่ียวข้อง จ ำนวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือ
ข้อมูลอื่นใดตำมที่ธนำคำรจะร้องขอและธนำคำรจะท ำกำรสอบสวนตำมที่ได้รับแจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไข
ข้อผิดพลำด (หำกมี) โดยยึดหลกัเกณฑ์ของทำงรำชกำร และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือธนำคำรเป็นหลกั 

17. หำกควำมเสียหำยเกดิขึน้จำกเคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์กำรใช้บริกำรของผู้ฝำก หรือเกิดจำกระบบเครือข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝำก หรือผู้ รับโอนเงิน 

18. ผู้ฝำกตกลงยินยอมว่ำ ธนำคำรมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้ำที่ไม่ว่ำทั ง้หมดหรือเพียงบำงส่วนท่ีมีอยู่
ตำมบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้แก่บุคคล และ/หรือสถำบนักำรเงินใดๆ ก็ได้ตำมที่ธนำคำรพิจำรณำ
เห็นสมควร โดยไม่จ ำต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ฝำกแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ แต่จะมีกำรแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบ ทัง้นีแ้ต่ผู้ฝำก  
จะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้ำที่ไม่ว่ำทัง้หมดหรือเพียงบำงส่วนที่มีอยู่ตำมบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์  
(K-eAccount) ให้แก่บุคคล และ/หรือสถำบันกำรเงินใดๆ ไม่ได้โดยเด็ดขำด เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกธนำคำร
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

19. กำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขกำรเปิดและใช้บญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) 
19.1 หำกเป็นกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ฝำกเกิดภำระหรือควำมเส่ียงที่เพิ่มขึน้ กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะมี

 ผลเมื่อผู้ฝำกให้ควำมยินยอม 
19.2 หำกเป็นกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิเปล่ียนแปลงได้ ตำมที่ธนำคำร

 เห็นสมควร โดยหำกเป็นกำรเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของผู้ฝำก (เช่น กำรปรับค่ำธรรมเนียม
 กำรใช้บริกำรที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ กำรเปล่ียนแปลงช่องทำงในกำรให้บริกำร กำรเปล่ียนแปลงวนัครบ
 ก ำหนดช ำระหนี)้ ธนำคำรจะส่ือสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญของกำรเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้ ฝำก
 ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั หรือระยะเวลำอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

19.3 หำกมีกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ์ก ำหนดให้ธนำคำรต้องด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขไว้เป็น  
 กำรเฉพำะเป็นอย่ำงอื่น ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักล่ำวได้ 

20. ธนำคำรมีสิทธิระงบักำรเคล่ือนไหวบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือท ำกำรอำยดัเงินฝำกในบญัชีเงิน
ฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือปิดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือระงับ และ/หรือ
ยกเลิกกำรให้บริกำรภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ได้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน หรือเฉพำะแต่ผู้ฝำกรำยใดรำย
หนึ่ง โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำ เว้นแต่ ในกรณีดงัจะกล่ำวต่อไปนี ้ผู้ฝำกตกลงให้ธนำคำรมีสิทธิตำมที่
ระบุข้ำงต้นได้ทนัทีตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร อนึ่ง ผู้ฝำกตกลงยอมรับว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ 
ที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
20.1 ในกรณีที่ข้อมูล รำยละเอียด ค ำรับรอง หรือค ำยืนยันใดๆ ที่ผู้ ฝำกให้ไว้ ไม่เป็นควำมจริง ไม่ถูกต้อง หรือ  

 อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคญั 
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20.2 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงที่ธนำคำรเชื่อได้ว่ำ ข้อมูล และ/หรือรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ผู้ฝำกแจ้ง แก่ธนำคำรให้
 ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้หรือกำรใช้บริกำรของผู้ฝำก อำจก่อให้เกิดผลกระทบในทำงที่ไม่เป็นคุณ
 เกิดขึน้ หรืออำจกระทบต่อสิทธิของธนำคำรหรือบุคคลอื่น หรือมีควำมเส่ียงว่ำผู้ ฝำกอำจใช้บัญชีโดยมี
 วตัถุประสงค์อนัมิชอบตำมกฎหมำย หรืออำจขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรืออำจ
 ท ำให้ธนำคำรปฏิบตัิผิดกฎหมำย และ/หรือกฎข้อบงัคบั และ/หรือค ำสัง่ใดๆ และ/หรือค ำขอควำมร่วมมือใดๆ ของ
 ธนำคำร และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคุมหรือ
 ก ำกบัดแูลธนำคำร 

20.3 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงที่ธนำคำรเชื่อได้ว่ำ ผู้ ฝำกไม่ได้ใช้บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  
 ด้วยตนเอง หรือมีบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ฝำกใช้บญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ฝำก 

20.4 ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) มียอดเงินคงเหลือเป็นลูกหนีธ้นำคำร หรือบัญชีเงินฝำก
 อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ถูกอำยัดโดยค ำสั่งศำล หรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือผู้ฝำกถึง  
 แก่กรรม หรือบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) หรือผู้ฝำกมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
 หรือได้รับเงินจำกกำรท่ีผู้อื่นได้กระท ำกำรโอนเงินเข้ำผิดบัญชี  

20.5 ผู้ฝำกปฏิบตัิผิดข้อก ำหนดและเงื่อนไขไม่ว่ำข้อหน่ึงข้อใด ซึง่รวมถึงกำรไม่ช ำระค่ำธรรมเนียม  ค่ำบริกำร ค่ำใช้จำ่ย
 ต่ำงๆ และภำษีอำกร (หำกมี)  

20.6 ธนำคำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งและ/หรือกำรขอควำมร่วมมือของศำล หรือผู้มี
 อ ำนำจตำมกฎหมำย หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจควบคมุหรือก ำกบัดแูลธนำคำร 

21. บรรดำหนังสือ จดหมำย ค ำบอกกล่ำว ข้อมูลใดๆ ที่ธนำคำรได้ส่งให้ผู้ ฝำก ไม่ว่ำจะโดยส่งเองหรือส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผู้ฝำกได้แจ้งธนำคำร หรือส่งผ่ำน E-mail Address ไปยัง E-mail Address  
ที่ผู้ฝำกได้แจ้งธนำคำร หรือส่ง SMS ไปยังหมำยเลขโทรศพัท์เคล่ือนที่ที่ผู้ฝำกได้แจ้งธนำคำร หรือผ่ำนบริกำร/ช่องทำง
ตำมที่ผู้ฝำกตกลงไว้กบัธนำคำร (ซึง่ต่อไปนี ้หำกไม่กล่ำวโดยเฉพำะเจำะจง จะรวมเรียกที่อยู่ E-mail Address หมำยเลข
โทรศพัท์เคล่ือนที่และบริกำร/ช่องทำงดงักล่ำวว่ำ “ช่องทำงรับข้อมลู”) ให้ถือว่ำได้ส่งให้แก่ผู้ฝำกโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้โดย 
ไม่ต้องค ำนึงถึงว่ำจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ และแม้ว่ำส่งให้ไม่ได้เพรำะช่องทำงรับข้อมูลถูกย้ำยหรือถูกเปล่ียนแปลงไปหรือ  
ถูกรือ้ถอน โดยผู้ฝำกไม่ได้แจ้งกำรย้ำย กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรรือ้ถอนนัน้ให้ธนำคำรทรำบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพรำะ  
หำช่องทำงรับข้อมลูไม่พบก็ดี ให้ถือว่ำผู้ฝำกได้รับและทรำบหนงัสือ จดหมำย ค ำบอกกล่ำว หรือข้อมลูดงักล่ำวแล้วโดย
ชอบ ทัง้นี ้หำกมีกำรย้ำย กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรรือ้ถอนช่องทำงรับข้อมูล ผู้ฝำกจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษรทนัที 

22. ผู้ฝำกตกลงยินยอมปฏิบัติตำมกฎหมำย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือข้อก ำหนดใดๆ ของธนำคำร ทัง้ที่
ธนำคำรได้แจ้งผู้ฝำกทรำบ หรือปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำร หรือเวปไซต์ของธนำคำรเป็นครำวๆ ไป ทัง้ที่มีอยู่แล้วขณะนี ้
และ/หรือจะมีขึน้ในภำยหน้ำ เมื่อใดก็ตำมที่มีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย คู่มือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือ
ข้อก ำหนดใดๆ ดงักล่ำว ผู้ฝำกตกลงยินยอมปฏิบตัิตำมกฎหมำย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ หรือข้อก ำหนด  
ที่เปล่ียนแปลงนัน้ด้วยโดยทนัที  

23. ผู้ฝำกตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เก่ียวข้อง ตำมที่ธนำคำรก ำหนดและแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบ
โดยประกำศเป็นกำรทัว่ไปผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร ทัง้นี ้ธนำคำรอำจเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร 
และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เก่ียวข้องในภำยหน้ำได้ภำยใต้เงื่อนไขในข้อ 19.  

24. กำรล่ำช้ำ หรืองดเว้นใดๆในกำรใช้สิทธิของธนำคำรตำมกฎหมำย ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ตลอดจนคู่มือ 
ระเบียบต่ำงๆ ของธนำคำร และบนัทึกเสียงของธนำคำรในระบบโทรศพัท์ ไม่ถือว่ำธนำคำรสละสิทธิหรือให้ควำมยินยอม
ในกำรผิดสญัญำของผู้ฝำกแต่ประกำรใด 



 

9930086-07-22  
(v2e/0321/KB989/0820)      8/10 

25. ผู้ฝำกตกลงและยอมรับว่ำ ในกรณีเปิดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank หรือ
ช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี) และกำรลงนำมตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับนีไ้ด้กระท ำภำยใต้
บริกำร MAKE by KBank หรือช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) กำรใช้รหัสผ่ำน (PIN) 
และ/หรือ รหสั One Time Password (OTP) และ/หรือเคร่ืองมืออื่นใดที่ผู้ฝำกใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร Log in เข้ำสู่บริกำร 
MAKE by KBank หรือเข้ำสู่ช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) และ/หรือเพื่อยอมรับ/ยืนยนั/
ลงนำมประกอบกำรใช้บริกำรต่ำงๆ (ซึ่งในข้อก ำหนดและเงื่อนไขของบริกำร MAKE by KBank หรือช่องทำง/บริกำรอื่น
ตำมที่ธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) จะรวมเรียกว่ำ “เคร่ืองมือโอนเงิน”) ถือเป็นลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฝำก
ใช้ในกำรยอมรับ/ยืนยนั/ลงนำมเปิดบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank หรือผ่ำน
ช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) และลงนำมตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้และ  
กำรกระท ำใดๆ หำกได้กระท ำไปโดยกำรใช้เคร่ืองมือโอนเงินดงักล่ำวแล้ว ผู้ฝำกตกลงให้ถือว่ำถูกต้องสมบูรณ์นบัตัง้แต่
เวลำที่มีกำรยอมรับ/ยืนยนั/ลงนำมกำรท ำธุรกรรมเปิดบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by 
KBank หรือผ่ำนช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) และให้มีผลผกูพนัผู้ฝำก รวมทัง้ให้ถือว่ำ
เป็นกำรที่ผู้ ฝำกได้ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ฝำกให้ไว้แก่ธนำคำรเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรท ำข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขฉบับนีโ้ดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนำคำรสำมำรถใช้ข้อมูลกำรท ำธุรกรรมเปิดบัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank หรือช่องทำง/บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี) 
ดงักล่ำว (ตำมแต่กรณี) เป็นต้นฉบบัเอกสำรประกอบกบัข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้ใช้เป็นพยำนหลกัฐำนในกำรพิสจูน์
ว่ำผู้ฝำกได้ท ำธุรกรรมกำรเปิดบญัชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank หรือช่องทำง/
บริกำรอื่นตำมที่ธนำคำรก ำหนด (ถ้ำมี) (ตำมแต่กรณี) และใช้ในกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยได้ทกุประกำร 

26. ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคล และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ฝำก โดยมีวตัถุประสงค์ที่
จ ำเป็นเพื่อกำรให้บริกำรแก่ผู้ ฝำก กำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของผู้ ฝำกก่อนให้บริกำร กำรมอบหมำยงำนให้ผู้ อื่น
ด ำเนินกำรแทนธนำคำรเพื่อสนบัสนุนกำรให้บริกำร เช่น งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่อส่ือสำร งำนติดตำมทวง
ถำม เป็นต้น กำรโอนสิทธิและ/หรือหน้ำที่ และ/หรือกำรจดักำรข้อร้องเรียน นอกจำกนี ้ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำร
เปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวได้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศให้แก่ ผู้ ให้บริกำรภำยนอก ตวัแทนของธนำคำร ผู้ รับจ้ำงช่วงงำน
ต่อ พันธมิตรทำงธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผู้สนใจจะเข้ำรับโอนสิทธิ/หน้ำที่ ผู้ รับโอนสิทธิ/
หน้ำที่ และ/หรือผู้ให้บริกำร Cloud Computing และยินยอมให้ผู้ รับข้อมลูจำกธนำคำรดงักล่ำว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อไปได้ภำยใต้วัตถุประสงค์ดังกล่ำว ทัง้นี ้รำยละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรำกฏในนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลในเว็บไซต์ของธนำคำร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
ในกรณีที่ผู้ฝำกมีกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนำคำรเพื่อด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์
ข้ำงต้น ผู้ฝำกขอรับรองว่ำได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลอื่นดงักล่ำว หรือได้อำศยัหลกัเกณฑ์อื่นทำงกฎหมำยในกำรให้
ข้อมลูส่วนบุคคลของบคุคลอื่นดงักล่ำวแก่ธนำคำร และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดงักล่ำวทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม 
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลข้ำงต้นแล้ว 

27. ข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบับนีใ้ห้ใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยเป็นศำลที่มีเขตอ ำนำจ  
ในกำรพิจำรณำข้อพิพำทท่ีเกิดขึน้ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้
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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรเปิดและใช้บัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(K-eSavings Account) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank 

จ ำนวนบัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ที่สำมำรถเปิดได้ 

• ผู้ ฝำกสำมำรถเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank ได้
สงูสดุ 1 บญัชีต่อ 1 คน หรือเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ธนำคำรก ำหนด  

จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรเปิดบัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ครัง้แรก 

• ไม่ก ำหนดจ ำนวนเงินฝำกขัน้ต ่ำ 

กำรฝำกเงนิ 

• ผู้ ฝำกสำมำรถฝำกเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ด้วยเงินสดผ่ำนสำขำ 
ของธนำคำร จุดบริกำรตวัแทนของธนำคำร เคร่ือง CDM หรือผ่ำนช่องทำงบริกำรต่ำงๆ ที่ธนำคำรเปิดให้บริกำรรับฝำก
เงินส ำหรับบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) หรือโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกบัญชีอื่น 
เข้ำบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)  

กำรถอนเงนิ 

• กรณีผู้ฝำกมีควำมประสงค์จะถอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ผู้ฝำกจะต้อง
ท ำรำยกำรโอนเงินออกไปยงับญัชีเงินฝำกบญัชีอื่น ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank 

• บริกำรถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรด้วยบริกำร MAKE by KBank ผ่ำนเคร่ือง ATM สำขำของธนำคำร จุดบริกำรตัวแทนของ
ธนำคำร หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

วงเงนิกำรโอนเงนิ 

• เป็นไปตำมวงเงินกำรโอนเงินของช่องทำงต่ำงๆ ท่ีผู้ ฝำกท ำรำยกำร ทัง้นี ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ โดยธนำคำรจะ
ประกำศให้ทรำบเป็นครำวๆ ไป ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรก ำหนด 

อัตรำดอกเบีย้ 

• เป็นไปตำมประกำศอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกของธนำคำร โดยธนำคำรแบ่งจ่ำยดอกเบีย้หลงัจำกหกัภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด (หำกมี) ปีละ 2 ครัง้ ภำยในเดือนมิถนุำยนและเดือนธันวำคมของทกุปี  

เงื่อนไขอื่นๆ 

• ผู้ฝำกต้องใช้บริกำร MAKE by KBank ควบคู่กับบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) กรณี 
ผู้ ฝำกไม่เคยสมัครใช้บริกำรดังกล่ำว ต้องสมัครใช้บริกำรในวันเปิดบัญชีฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings 
Account) ด้วย
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• ในกำรใช้บริกำรรับเงินโอน/ส่งเงินโอนต่ำงประเทศ ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรเปิดเผยข้อมลูชื่อบญัชีและเลขที่บญัชี
ของผู้ ฝำก ไปยังผู้ ส่งเงินโอนและผู้ ให้บริกำรส่งเงินโอนในต่ำงประเทศ หรือผู้ รับเงินโอนและผู้ ให้บริกำรรับเงินโอนใน
ต่ำงประเทศ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกำรก ำกบัดแูลที่มีผลใช้บงัคบักบัผู้ให้บริกำร
ส่งเงินโอนในต่ำงประเทศหรือผู้ ให้บริกำรรับเงินโอนในต่ำงประเทศ และเพื่อควำมถูกต้องในกำรท ำธุรกรรม ทัง้นี ้  
หำกผู้ฝำกไม่ประสงค์ให้ธนำคำรเปิดเผยข้อมลูในกรณีดงักล่ำว โดยผู้ฝำกยอมรับว่ำผู้ฝำกอำจไม่สำมำรถใช้บริกำรรับเงิน
โอน/ส่งเงินโอนต่ำงประเทศบำงรำยกำรที่ต้องใช้ข้อมูลดงักล่ำวได้ ผู้ฝำกสำมำรถติดต่อธนำคำรที่ K-Contact Center 
โทร. 02-8888888 

• กรณีผู้ฝำกมีเงินฝำกคงเหลือในบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ต ่ำกว่ำจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำ 
ที่ธนำคำรก ำหนด และไม่มีกำรเคล่ือนไหวติดต่อกันเกินกว่ำ 1 ปี ผู้ฝำกยินยอมช ำระค่ำธรรมเนียมรักษำบญัชีเงินฝำก
ให้แก่ธนำคำร ตำมจ ำนวนที่ธนำคำรก ำหนด โดยให้หักจำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings 
Account) ของผู้ ฝำกได้ทันที และ/หรือปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) และ/หรือ
ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับควำมยินยอมจำกผู้ฝำกล่วงหน้ำ  โดยกรณี 
ที่ธนำคำรจะหกัค่ำธรรมเนียมรักษำบญัชีธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั  

• ให้ถือว่ำข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรเปิดและใช้บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)  
ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank เป็นส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรเปิดและใช้บัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์  
(K-eAccount) ผ่ำนบริกำร MAKE by KBank 

 


