ส่วนที่ 3: คำแนะนำ เงือ่ นไข และคู่มือกำรใช้บริกำร K BIZ (สำหรับผู้ขอใช้บริกำร)
ผูข้ อใช้บริการ ตกลงใช้บริการ K BIZ หรือชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร
(“บริการ” หรือ “บริการ K BIZ”) กับ ธนาคาร โดยตกลงผูกพันและปฎิบตั ิตามคาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือ การใช้บริการ K BIZ (“ข้อกาหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี”้ ) ดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารเปิ ดให้บริการ K BIZ สาหรับบุคคลธรรมที่อายุตงั้ แต่ 15 ปี ขนึ ้ ไป และสาหรับนิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล โดยผูข้ อใช้
บริการสามารถทาธุรกรรมได้ตามช่วงอายุ และ/หรือประเภทที่ธนาคารกาหนด
2. ผูข้ อใช้บริการจะต้องมีอีเมล และบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ของธนาคาร และโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันการ
ทาธุรกรรมต่างๆ ของบริการ K BIZ
3. ผูข้ อใช้บริการสามารถใช้บริการ K BIZ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต (อุปกรณ์) ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Wi-Fi) และ/หรือในระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (3G/4G/5G) ที่ธนาคารรองรับ
4. ผูข้ อใช้บริการสามารถเข้าดูขอ้ มูลทางด้านบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันและข้อมูลส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นแต่การ
โอนเงินให้บุคคลอื่น การชาระค่าสินค้า/บริการ หรือ การเพิ่มบัญชีเงินฝาก จะต้องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้
ทัง้ นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการทารายการต่างๆ ได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
5. ผูข้ อใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ K BIZ หรือใช้บริการ K BIZ ได้ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด ดังต่อไปนี ้
5.1 ผู้ข อใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล ที่ธนาคารโอนย้ายมาจากบริการ K-Cyber
Banking หรือ K-Cyber for SME สามารถใช้บริการ K BIZ ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งสมัครใช้บริการ K BIZ และสามารถใช้ร หัส
ผูใ้ ช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เดิมจากบริการ K-Cyber Banking หรือ K-Cyber for SME แล้วแต่กรณี แต่
จะต้องดาเนินการทาตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ การอนุมตั ิรายการจะเป็ นรู ปแบบการอนุมตั ิรายการได้ดว้ ยตนเอง
(Single User) เท่านัน้ และวงเงินการใช้งานเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1 และ 9.2 ขึน้ อยู่กบั ประเภทผูข้ อใช้บริการ
5.2 ขัน้ ตอนการสมัคร K BIZ (สาหรับผูข้ อใช้บริการที่ไม่ได้โอนย้ายมาจากบริการ K-Cyber Banking หรือ K-Cyber for SME)
มีรายละเอียดดังนี ้
 ผูข้ อใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา สามารถสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรือที่สาขา หรือช่องทางอื่นที่
ธนาคารกาหนด โดยผูข้ อใช้บริการจะเป็ นผูก้ าหนดรหัสผูใ้ ช้งาน(User ID) และรหัสผ่าน (Password) และดาเนินการทา
ตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด โดยการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั ข้อความยินดีตอ้ นรับทางอีเมล และผูข้ อใช้บริการ
สามารถเข้าใช้บริการได้ทนั ที
 ผูข้ อใช้บริการประเภทนิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล สามารถสมัครใช้บริการผ่านสาขาของธนาคาร และ/หรือ ผ่าน
ผูด้ ูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผูป้ ระกอบการ (RM) หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะส่งมอบรหัสผูใ้ ช้งาน
(User ID) ทั้ง หมดของผู้ข อใช้บ ริ ก ารให้กับ Administrator ผู้ร ับ รหัส ผู้ใ ช้ง าน และรหัส ผ่ า นชั่ว คราว (Temporary
Password) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้สมัครบริการไว้ หลังจากนัน้ ผูข้ อใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบครัง้ แรก (First
Time Login) เพื่อกาหนดรหัสผูใ้ ช้งาน(User ID) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่อีกครัง้ โดยการสมัครจะมีผลสมบูรณ์
เมื่ อ ได้ร ับข้อความยินดีตอ้ นรับทางอีเมล ทัง้ นี ้ ผู้ข อใช้บริการสามารถเลือ กการอนุมัติรายการเป็ นรู ปแบบการอนุมัติ
รายการได้ดว้ ยตนเอง (Single User) หรือ การอนุมตั ิรายการโดยผูท้ ารายการและผูอ้ นุมัติรายการ (Multiple User) ใน
กรณีท่ีเลือกรู ปแบบการอนุมตั ิรายการโดยผู้ทารายการและผูอ้ นุมัติรายการ (Multiple User) จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็ น
การอนุมตั ริ ายการได้ดว้ ยตนเอง (Single User) ได้
 ทัง้ นี ้ วงเงินการใช้งานเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.2 เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
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6. รู ปแบบการใช้งาน
6.1 กรณี ผูใ้ ช้งานคนเดียว (Single User) หมายความถึง ผูใ้ ช้งานสามารถทาธุร กรรมการเงินต่างๆ และ/หรือบริการอื่นๆ ของ
ธนาคาร หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ไช่ของธนาคาร รวมถึงมีอานาจในการให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการ และเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั ของบริการต่างๆ ทัง้ ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้ หรือที่จะมีตอ่ ไปในภายหน้า ได้ดว้ ยตนเองตามที่
ธนาคารกาหนด
6.2 กรณีผใู้ ช้งานหลายคน (Multiple User) หมายความถึง ผูใ้ ช้งานที่ผขู้ อใช้บริการกาหนด สามารถทาธุรกรรมการเงินต่างๆ และ/
หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของธนาคาร ตามหน้าที่ท่ผี ขู้ อใช้บริการกาหนด และเมื่อผูอ้ นุมตั ิรายการ
(Authorizer) ดาเนินการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว รายการนัน้ ถึงจะถือว่าสาเร็จ โดยผูใ้ ช้งานมีหน้าที่ ดังนี ้
6.2.1 ผู้ดูแ ลระบบ (Administrator) หมายความถึง ผู้ใช้งานที่คอยจัดการผู้ใช้งานอื่ นๆ โดยมี หน้าที่สร้างรายการ/แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง/ลบ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน และส่งให้ผอู้ นุมตั ดิ าเนินการต่อไป สาหรับผูด้ แู ลระบบ (Administrator) ที่ทาหน้าที่รบั
รหัสผูใ้ ช้งาน จะได้รบั รหัสผูใ้ ช้งานทัง้ หมดทุกหน้าที่ เพื่อแจ้งต่อผูใ้ ช้งานหน้าที่อ่ืน ๆ ต่อไป
6.2.2 ผูอ้ นุมตั ิรายการ (Authorizer) หมายความถึง ผูใ้ ช้งานที่สามารถอนุมตั ิรายการธุรกรรม และ/หรือบริการต่างๆ ที่สร้าง
โดยผูท้ ารายการ และ/หรือผูด้ ูแลระบบ เพื่อให้รายการนัน้ เสร็จสมบูรณ์ และอีกทัง้ ยังสามารถเรียกดูขอ้ มูลบัญชีได้
รวมถึงมีอานาจในการให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และเปิ ดใช้งานฟั งก์ชัน
ของบริการต่างๆ ทัง้ ที่มีอยู่แล้วในขณะนี ้ หรือที่จะมีตอ่ ไปในภายหน้า
6.2.3 ผูท้ ารายการ (Maker) หมายความถึง ผูใ้ ช้งานที่เป็ นคนรายการธุรกรรมการเงิน และ/หรือบริการต่างๆ เพื่อให้ผอู้ นุมตั ิ
ดาเนินการต่อไป อีกทัง้ ยังสามารถเรียกดูขอ้ มูลบัญชีได้
6.2.4 ผูเ้ รียกดูขอ้ มูล (Viewer) หมายความถึง ผูใ้ ช้งานที่เป็ นคนเรียกดูขอ้ มูลบัญชีต่างๆ โดยไม่สามารถสร้างรายการ และ/
หรือ อนุมตั ริ ายการได้
7. การใช้รหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัส One Time Password (OTP)
7.1 ผูข้ อใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) ไว้ในที่
ปลอดภัยและถื อ เป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ข อใช้บริก ารรายนั้นเท่านั้น การเปิ ดเผยรหัสผู้ใช้งาน ( User ID) รหัสผ่า น
(Password) และรหัส One Time Password (OTP) ถือเป็ นการปฏิบตั ผิ ิดข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ หากเกิดความ
เสียหายประการใดจากการที่ผขู้ อใช้บริการเปิ ดเผยหรือกระทาการใดๆ จนทาให้รหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password)
และรหั ส One Time Password (OTP) สู ญ หาย ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ยหายนั้ น ทั้ ง นี ้
ผูข้ อใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ธนาคารทราบ
7.2 ในกรณี ท่ีเกิดการชารุ ด/สูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ เนื่องจากผูข้ อใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดระบุรหัสผูใ้ ช้งาน (User ID)
หรือรหัสผ่าน (Password) ไม่ถกู ต้องติดต่อกันตามจานวนครัง้ ที่ธนาคารกาหนด หรือผูใ้ ช้งานลืมรหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) และ/
หรือรหัสผ่าน (Password) ผูข้ อใช้บริการสามารถติดต่อได้ท่ี K-Contact Center โทร. 02-8888888 (สาหรับผูข้ อใช้บริการ
บุคคลธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (สาหรับ ผู้ข อใช้บริการนิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล)
ตลอด 24 ชั่วโมง และ/หรือสาขาของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนดไว้ โดยจะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนที่
ธนาคารกาหนด
7.3 ผู้ข อใช้บริการตกลงและรับทราบว่าหากเกิดกรณี ท่ีร หัสผู้ใช้งาน (User ID) หรือ รหัสผ่าน (Password) ของผู้ข อใช้บริการ
ถูกระงับใช้ถาวรหรือชั่วคราว โดยระบบของธนาคารอันเนื่องมาจากผูข้ อใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดระบุรหัสผูใ้ ช้งานหรือรหัสผ่าน
ไม่ถกู ต้องหรือเหตุอ่ืนใดการที่รหัสผูใ้ ช้งานหรือรหัสผ่านถูกระงับด้วยระบบดังกล่าว จะส่งผลให้ธุรกรรมต่างๆที่ผขู้ อใช้บริการได้
ทาไว้หรือตกลงให้ทาไว้ล่วงหน้าถูกระงับทันที และผูข้ อใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ระงับการทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทัง้ สิน้
หากผูข้ อใช้บริการประสงค์ท่ีจะให้มีการยกเลิกการระงับใช้บริการโดยระบบของธนาคาร ผูข้ อใช้บริการจะต้องจัดส่ง
แบบฟอร์มคาขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกบริการ K BIZ พร้อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสาขา
ของธนาคาร หรือผ่านทางโทรสาร/ไปรษณี ยไ์ ปยังฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารแจ้งไว้ โดยผูข้ อใช้บริการจะสามารถใช้
บริการได้ตอ่ เมื่อ ผูข้ อใช้บริการได้แสดงหลักฐานจนเป็ นที่พอใจของธนาคารแล้ว
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ในกรณีท่ีธนาคารได้ดาเนินการยกเลิกการระงับใช้บริการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผูข้ อใช้บริการตกลงและรับทราบว่า
ธุรกรรมใดๆ ของผูข้ อใช้บริการที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดทารายการ จะกลับมามีผลบังคับใช้เสมือนว่าไม่มีการระงับใช้บริการทันที
8. การกระทาใดๆ ทัง้ ที่เป็ นการกระทาของผูข้ อใช้บริการเอง หรือเป็ นการกระทาที่เกิดขึน้ โดยบุคคลอื่น ไม่วา่ โดยประการใดก็ตาม หาก
ได้กระทาไปโดยการใช้รหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส One Time Password (OTP) แล้ว
ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นบั ตัง้ แต่เวลาที่มีการยืนยันทาธุรกรรม และให้มีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการเสมือนหนึ่งได้
กระทาโดยผู้ข อใช้บริการเอง รวมทัง้ ให้ถือ ว่าเป็ นการที่ผู้ข อใช้บริการได้ลงลายมื อ ชื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แ ก่ธนาคารเพื่ อ เป็ น
หลักฐานในการทาธุรกรรมผ่านบริการในครั้งนัน้ ๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ขอ้ มูลการทาธุรกรรม
ดังกล่าวเป็ นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผูข้ อใช้บริการได้ทาธุรกรรมนัน้ และใช้ในการดาเนินการทาง
กฎหมายได้ทุกประการ ทัง้ นี ้ ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ ยวเนื่อ งกับการใช้บริการผ่านช่อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผูข้ อใช้บริการสามารถทาธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยื น ยัน
เพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่รายการที่ธนาคารกาหนดให้ตอ้ งทาเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ ๆ อาทิเช่น การขอให้ธนาคารออกเช็คตามคาสั่ง ฯลฯ ผูข้ อใช้บริการ
จะต้องทาเอกสารหรือ หลักฐาน (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารกาหนดด้วย ทัง้ นี ้ ผูข้ อใช้บริการต้อ งตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากท า
รายการทุกครัง้ โดยผูข้ อใช้บริการยินยอมรับผิดชอบต่อการทาธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
9. วงเงินการใช้บริการ
9.1 สาหรับผูข้ อใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา ที่ธนาคารโอนย้ายมาจากบริการ K-Cyber Banking หรือ K-Cyber for SME
แล้วแต่กรณี สามารถโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร หรือชาระค่ าสินค้า/บริการ เป็ นจานวนยอดรวมกันได้
ไม่ เกิ น 100,000 บาท/วัน โดยผู้ข อใช้บริการสามารถเปลี่ ยนแปลงวงเงิ นโอนและช าระค่าสิ นค้า/บริการได้ โดยแจ้ง ผ่ า น
K-Contact Center โทรศัพท์ 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง วงเงินสูงสุดเป็ นจานวนไม่เกิน 500,000 บาท/วัน หรือแจ้งผ่าน
สาขาของธนาคาร วงเงินสูงสุดเป็ นจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท/วัน หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงวงเงินเป็ นไปตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร หรือตามที่ธนาคารจะประกาศเปลี่ยนแปลง
9.2 ส าหรับ ผู้ใ ช้บ ริก ารประเภทนิ ติบุค คล/องค์ก รที่ มิ ใ ช่ นิ ติบุค คล ที่ ธ นาคารโอนย้า ยมาจากบริก าร K-Cyber for SME หรื อ
ผูใ้ ช้บริการซึ่งสมัครบริการ K BIZ แล้วแต่กรณี สามารถโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร หรือชาระค่าสินค้า /
บริการ เป็ นจานวนยอดรวมกันได้ไม่เกิน 300,000 บาท/วัน โดยผูข้ อใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินโอนและชาระค่าสินค้า/
บริการได้ โดยแจ้งผ่าน K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ 02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง วงเงินสูงสุดเป็ นจานวนไม่เกิน 500,000
บาท/วัน หรือแจ้งผ่านสาขาของธนาคาร วงเงินสูงสุดเป็ นจานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท/วัน หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
กาหนด ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวงเงินเป็ นไปตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร หรือตามที่ธนาคารจะประกาศ
เปลี่ยนแปลง
10. ผูข้ อใช้บริการสามารถใช้งานบริการ/ฟั งก์ชันต่างๆ ภายใต้บริการ K BIZ ดังต่อไปนี ้ และตามที่ธนาคารจะให้บริการต่อไปในภาย
หน้า (หากมี) โดยผูข้ อใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามกลุ่มหรือตามประเภทของผูข้ อใช้บริการที่ธนาคารเปิ ดให้ใช้บริการสาหรับผู้
ขอใช้บริการกลุ่มหรือประเภทนัน้
10.1 ผูข้ อใช้บริการสามารถผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัตรเครดิต /บัตร Xpress Cash/บัตร
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่ธนาคารกาหนด (“บัตร”) กับบริการ K BIZ
10.2 ผูข้ อใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับบัตรได้ เช่น ตรวจสอบรายการใช้จ่าย ชาระบัตรตนเอง และ/หรือบริการอื่นๆ
ตามที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการต่อ ไป ภายใต้วิธีการและเงื่ อ นไขที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ข อใช้บริการต้อ งตัง้ ค่าและระบุ
รายละเอียดของบัญชี /บัตรก่อน โดยเมื่อธนาคารได้ตรวจสอบและพบว่าข้อมูลถูกต้องกับ ข้อมูลในระบบของธนาคาร ผูข้ อใช้
บริการ จึงจะสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ ตามข้อกาหนดและเงื่อนการใช้บริการบัตร
10.3 การใช้บริการโอนเงินและชาระค่าสินค้า/บริการ ธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีตามจานวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนียม
(หากมี) จากบัญชีของผูข้ อใช้บริการ และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผูร้ บั โอน/ผูร้ บั ชาระเงินทันทีหลังจากที่ ผูข้ อใช้บริการได้ทา
รายการ ยกเว้นการโอนเงินต่างธนาคารจะต้องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้ และรายการดังกล่าวจะเสร็จสิน้
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สมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อผูข้ อใช้บริการได้ทารายการตามขัน้ ตอน อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผูข้ อใช้บริการจะได้รบั ข้อมูลแสดงผล
ว่า "Transaction Completed" (รายการสาเร็จ) พร้อมกับ หมายเลขอ้างอิงการทารายการ (Reference Number)
10.4 ผูข้ อใช้บริการสามารถตัง้ วันที่โอนเงิน/ชาระเงินล่วงหน้าได้ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังนี ้
10.4.1 ผูข้ อใช้บริการจะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่ธนาคารกาหนด เช่น หมายเลขอ้างอิง จานวนเงิน งวด
และวันที่ท่ีผขู้ อใช้บริการกาหนดให้รายการมีผล (“วันที่หกั เงิน”) ให้ครบถ้วน
10.4.2 ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการตามจานวนเงินที่ผขู้ อใช้บริการระบุพร้อมค่าธรรมเนียม (หากมี)
และโอนเข้าบัญชีผรู้ บั เงินตามจานวนเงิน งวด และวันที่หกั เงิน ตามเวลาที่ธนาคารกาหนด
10.5 ผูข้ อใช้บริการสามารถโอนเงินไปต่างประเทศ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังนี ้
10.5.1 ผูข้ อใช้บริการสามารถทารายการโอนเงินไปต่างประเทศ โดยการเลือกเมนูโอนเงินไปต่างประเทศที่อยู่ภายใต้บริการ
K BIZ และระบุรายละเอียดต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนดและจาเป็ นสาหรับการใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศในเมนู
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั เงิน บัญชีของผูร้ บั เงิน ประเทศที่ผูร้ บั เงินโอนเปิ ดบัญชี ไว้
ธนาคารที่ผรู้ บั เงินโอนเปิ ดบัญชีไว้ (“ธนาคารที่รบั โอน”) เลขหรือรหัสบัญชีผรู้ บั เงิน สกุลเงินต่างประเทศที่ตอ้ งการให้
ธนาคารโอนเงิน และวัตถุประสงค์ในการโอนเงินและผูข้ อใช้บริการจะสามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศได้ตาม
เงื่อนไขและรายละเอียดที่ธนาคารเปิ ดให้บริการเท่านัน้ จากัดวงเงินโอน สูงสุด 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (USD)
หรือเทียบเท่า ต่อวัน
10.5.2 เมื่อผูข้ อใช้บริการระบุรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และระบุจานวนเงินโอนในสกุลเงินต่างประเทศแล้ว
(“จานวนเงินที่จะโอน”) ระบบของธนาคารจะคานวณและแปลงจานวนเงินที่จะโอนเป็ นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีท่ธี นาคารขายเงินตราต่างประเทศ (Bank Selling Rate) ของสกุลเงินต่างประเทศ
ที่ตอ้ งการให้ธนาคารโอนเงิน ในอัตราที่แสดงไว้ในบริการ K BIZ ในวันและเวลาที่ผขู้ อใช้บริการทารายการ และแจ้ง
จานวนเงินที่จะโอนซึ่งคานวณแปลงเป็ นสกุลเงินบาทแล้ว พร้อมทัง้ ค่าธรรมเนียมโอนเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
ที่ผขู้ อใช้บริการต้องชาระ ให้ผขู้ อใช้บริการทราบ หากผูข้ อใช้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผูข้ อใช้บริการจะต้อง
กดยอมรับการทารายการ หรือถ้า ผูข้ อใช้บริการเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือต้องการยกเลิกการทารายการ ผูข้ อใช้บริการ
จะต้องกดยกเลิกการทารายการ ถ้าผูข้ อใช้บริการไม่กดคาสั่งใดคาสั่งหนึ่งภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดระบบจะ
ยกเลิกการทารายการโอนเงินโดยอัตโนมัติ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ถือว่าผูข้ อใช้บริการประสงค์จะยกเลิก
การทารายการที่กรอกรายละเอียดไว้นนั้
10.5.3 กรณีผขู้ อใช้บริการกดยอมรับการทารายการ ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ ผขู้ อใช้
บริการกาหนด ซึ่งเป็ นบัญชีท่ีได้ทาการผูกบัญชีไว้ในบริการ K BIZ ตามจานวนเงินที่จะโอนซึ่งคานวณแปลงเป็ นสกุ ล
เงินบาทแล้ว พร้อมทัง้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) เมื่อระบบของธนาคารหักบัญชีได้เงินครบถ้วนเรียบร้อย
แล้ว ระบบของธนาคารจะจัดส่งหลักฐานการทารายการโอนเงินไปต่างประเทศให้ ผูข้ อใช้บริการ (“หลักฐานการทา
คาสั่งโอนเงิน”) ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด จากนัน้ ระบบของธนาคารจะทาคาสั่งโอนเงินตามจานวนเงินที่จะโอน
ไปยังธนาคารที่รบั โอนเพื่อให้นาเงินเข้าบัญชีผรู้ บั เงิน กรณีท่รี ะบบของธนาคารไม่สามารถหักเงินได้ครบถ้วน ระบบของ
ธนาคารจะยกเลิกการทารายการโอนเงินโดยอัตโนมัติ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ถือว่า ผูข้ อใช้บริการประสงค์
จะยกเลิกการทารายการที่ ผูข้ อใช้บริการกดยอมรับไว้นนั้ โดยระบบของธนาคารจะแจ้งให้ผูข้ อใช้บริการทราบผ่าน
ช่องทางที่ธนาคารกาหนด
10.5.4 เมื่อระบบการโอนเงินไปต่างประเทศได้ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงิน และไม่มีขอ้ ขัดข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผูร้ บั เงิน และไม่มีขอ้ ขัดข้องอื่นใด รวมทัง้ ธนาคารที่รบั โอนได้ดาเนินการนาเงินเข้าบัญชีผูร้ บั เงิน
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เรียบร้อ ยแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลให้ผู้ขอใช้บริการทราบว่าการโอนเงินสาเร็จแล้ว ทัง้ นี ้ การทารายการโอนเงินไป
ต่างประเทศในแต่ละครัง้ จะถือว่ามีผลสาเร็จก็ต่อเมื่อธนาคารได้แจ้งผลการทารายการสาเร็จให้ผขู้ อใช้บริการทราบ
ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนดแล้วเท่านัน้ อนึ่ง หลักฐานการทาคาสั่งโอนเงินไม่ใช่หลักฐานที่แสดงว่าการโอนเงินเข้า
บัญชีผรู้ บั เงินสาเร็จแต่อย่างใด โดยในกรณี ท่ีระบบการโอนเงินไปยังต่างประเทศได้ตรวจสอบความถูกต้องของการ
โอนเงินแล้วพบว่ามีขอ้ ขัดข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ หรือคุณสมบัตขิ องผูร้ บั เงิน หรือมีขอ้ ขัดข้องอื่นใด หรือธนาคารที่รบั โอน
ไม่สามารถดาเนินการนาเงินเข้าบัญชีผรู้ บั เงินได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารจะแจ้งผลการทารายการไม่สาเร็จให้ผู้
ขอใช้บริการทราบผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด โดยระยะเวลาตัง้ แต่ผขู้ อใช้บริการกดยอมรับการทารายการจนถึง
ระบบของธนาคารแจ้งผลการโอนเงินสาเร็จหรือไม่สาเร็จ จะใช้ระยะเวลาไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ธนาคารแจ้งไว้ใน
หลักฐานการทาคาสั่งโอนเงิน หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวผูข้ อใช้บริการ (บุคคคธรรมดา) สามารถสอบถามผลการ
โอนเงิ น ได้ท่ี K-Contact Center หมายเลขโทรศั พ ท์ 02-8888888, ผู้ ข อใช้ บ ริ ก าร (นิ ติ บุ ค คค/องค์ก รที่ มิ ใ ช่
นิติบุคคล) สามารถสอบถามผลการโอนเงินได้ท่ี K-BIZ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888822 โดยแจ้ง
หมายเลขอ้างอิงในการทารายการที่ระบุไว้ในหลักฐานการทาคาสั่งโอนเงิน
10.5.5 ในกรณี ทารายการไม่สาเร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เมื่ อ ธนาคารได้ร ับเงินคืนมาจากธนาคารที่ร ับโอน และ/หรือ
พันธมิตรหรือตัวกลางในการโอนเงินไปต่างประเทศ (“เงินที่ได้รบั คืน”) ธนาคารจะคืนเงินที่ได้รบั คืนเข้าบัญชีเงินฝากที่
ธนาคารหักเงินมา เป็ นสกุลเงินบาทตามจานวนเงินที่ได้ร ับคืนซึ่งคานวณแปลงเป็ นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลียนเงินตราต่างประเทศกรณี ท่ีธนาคารซือ้ เงินตราต่างประเทศ (Bank Buying Rate) ของสกุลเงินที่ได้รบั คืน ใน
อัตราที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารในวันและเวลาที่ธนาคารคืนเงินดังกล่าวโดยผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับความ
เสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กรณีท่ีธนาคารขายเงินตราต่างประเทศ (Bank
Selling Rate) ของสกุลเงินต่างประเทศที่ตอ้ งการให้ธนาคารโอนเงิน ในอัตราที่แสดงไว้ในบริก าร K BIZ ในวันและ
เวลาที่ผขู้ อใช้บริการทารายการ กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีท่ธี นาคารซือ้ เงินตราต่างประเทศ (Bank
Buying Rate) ของสกุลเงินที่ได้รบั คืน ในอัตราที่แ สดงไว้ในเว็บไซต์ข องธนาคาร ในวันและเวลาที่ธนาคารคืนเงิน
ดังกล่าว รวมทัง้ ความเสี่ยงที่จานวนเงินที่ผขู้ อใช้บริการได้รบั คืนอาจน้อยกว่าจานวนเงินที่จะโอน ทัง้ นี ้ กรณีทารายการ
ไม่สาเร็จดังกล่าวโดยมิใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ทัง้ หมด
ให้แก่ผขู้ อใช้บริการ
10.5.6 ผูข้ อใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริการโอนเงินไปต่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศกรณี ท่ี
ธนาคารขายหรือซือ้ เงินตราต่างประเทศ (Bank Selling or Buying Rate) ในอัตราที่แสดงไว้ในบริการ K BIZ ในวัน
และเวลาที่ผูข้ อใช้บริการทารายการ อาจไม่เท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีท่ี ธนาคารขายหรือซือ้
เงินตราต่างประเทศ (Bank Selling or Buying Rate) ที่ใช้อยู่ ณ สาขาของธนาคารในแต่ละขณะ
10.5.7 ในกรณี ท่ีธนาคารร้อ งขอข้อ มูล เอกสาร หรือ หลักฐานประกอบการโอนเงิน ไปต่า งประเทศใดๆ เพิ่มเติม ภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ผูข้ อใช้บริการตกลงจะจัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดตามที่ธนาคารร้องขอนัน้
ให้แก่ธนาคาร เพื่อให้การโอนเงินไปต่างประเทศสาเร็จลุล่วง ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผขู้ อใช้บริการไม่จดั ส่งหรือไม่สามารถส่ง
ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดตามที่ธนาคารร้องขอ ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ธนาคาร
กาหนด ธนาคารมีสิทธิท่จี ะพิจารณายกเลิกการโอนเงินไปต่างประเทศรายการนัน้ ๆ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมว่า
ในการยกเลิกการโอนเงินดังกล่าวผูข้ อใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าขาดประโยชน์หรือค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารแต่
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อย่างใดทัง้ สิน้ เพราะการยกเลิกรายการดังกล่าวเกิดจากกรณีท่ผี ขู้ อใช้บริการไม่จดั ส่งหรือไม่สามารถส่งข้อมูล เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดตามที่ธนาคารร้องขอภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเอง
10.5.8 ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ของ K BIZ
หากธนาคารพบว่าผูข้ อใช้บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข บริการโอนเงินไปต่างประเทศในบริการอื่นๆ ของธนาคาร ได้ทนั ที
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูข้ อใช้บริ การทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าว
10.6 บริการ K-Expert MyPort

11.

12.

13.

14.
15.

10.6.1 ผูข้ อใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเข้าใช้งานฟั งก์ชัน K-Expert MyPort ซึ่งสามารถแสดงภาพรวมของ
สินทรัพย์ของผูข้ อใช้บริการที่อาจมีหลากหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝาก กองทุน หลักทรัพย์ หรื อข้อมูลอื่นๆ ที่รวมไว้
ในฟั งก์ชันนี ้ โดยผู้ข อใช้บริการสามารถเพิ่มเติมสินทรัพย์อ่ืนๆ นอกจากสินทรัพย์ท่ีมีอ ยู่กับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยได้ดว้ ยตนเอง โดยเมื่อผูข้ อใช้บริการได้รบั ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนีแ้ ล้ว ผูข้ อใช้บริการจะ
สามารถใช้งานฟั งก์ชัน K-Expert MyPort ได้โดยอัตโนมัติ ทัง้ นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและแสดงข้อ มูล
ทรัพย์สินใน K-Expert MyPort ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
10.6.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการที่ธนาคารแสดงข้อมูลทรัพย์สินของผูข้ อใช้บริการ และการวางแผนทางการเงิน
ใน K-Expert MyPort เป็ นเพียงการอานวยความสะดวกให้แก่ผขู้ อใช้บริการเพื่อประกอบการตัดสินใจเบือ้ งต้นสาหรับ
การออมหรือการลงทุนเท่านัน้ ไม่ได้เป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ยง รับรอง หรือประกันผลตอบแทนจากการออมและการ
ลงทุนของผูข้ อใช้บริการ
ผูข้ อใช้บริการสามารถดูขอ้ มูลการทารายการโอนเงินผ่านบริการย้อนหลังได้ ทัง้ นี ้ นอกเหนือจากรายการบันทึกในสมุดบัญชีเงินฝาก
แล้ว ผูข้ อใช้บริการจะได้รบั หลักฐานการทารายการโอนเงินผ่านอีเมล ที่ผูข้ อใช้บริการลงทะเบียนไว้กับบริการ “หลักฐานการทา
รายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐานอันได้แก่ ใบบันทึกรายการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (statement) และหลักฐานอื่นใด
ที่ ท าด้ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และสื่ อ บัน ทึก ข้อ มูล หรื อ สื่ อ บัน ทึก ข้อ มูล อื่ น ใดที่ ใ ช้เ ก็ บ ข้อ มูล หรื อ หลั กฐานอื่ น ใด ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยได้กาหนดขึน้ ในอนาคต
ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผขู้ อใช้บริการมีอยู่กบั ธนาคาร หรือเงินซึง่ อยู่ในความ
ครอบครองดูแล และ/หรือในอานาจสั่งการ ของธนาคารไม่วา่ ธนาคารจะได้รบั ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อานาจสั่ง
การนี ม้ าโดยทางใด เพื่ อ เข้าชาระหนี ้ และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ข อใช้บริการได้ทันทีโดย ไม่จาต้อ งบอกกล่าวล่วงหน้า
แต่จะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ลกู ค้าทราบ
ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการนี ้ อันมีสาเหตุเครื่องมือโอนเงินสูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผูข้ อใช้บริการ
ยอมรับผิดตามจานวนเงินโอนนัน้ ที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนินการอายัด หรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงิน หรือ การโอนเงินที่มี
ข้อตกลงล่วงหน้าแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้กาหนด
“เครื่องมือโอนเงิน” หมายถึง รหัสผูใ้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัส One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม
บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม หรือเครื่องมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ผขู้ อใช้บริการเพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชี
หากความเสียหายเกิดขึน้ จากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์การใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูข้ อใช้บริการ หรือผูร้ บั ชาระเงิน/ผูร้ บั โอนเงิน
ในกรณีท่ีธนาคารมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน หรือธุรกรรม หรื อข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริการ
คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนให้แก่หน่วยงานใดๆ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คาสั่ง หรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอานาจ
หรื อ ควบคุม ก ากับ ดูแ ลธนาคาร หรื อ เป็ น การเปิ ด เผยเพื่ อ ประโยชน์ใ นการด าเนิ น การ/ให้บ ริก ารตามข้อ ตกลงและเงื่ อ น ไข
การใช้บริการนี ้ ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย หรือรายงานข้อมูล และ/หรือจัดทารายงานเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
ธุรกรรมดังกล่าวของผูข้ อใช้บริการ มอบให้แก่หน่วยงานนัน้ ได้ทกุ ประการ
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16. ผูข้ อใช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่วา่ จะส่งมาใน
รู ปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผูข้ อใช้บริการเองหรือบุคคลที่ผขู้ อใช้บริการมอบหมาย มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็ น
ปัจจุบนั และเป็ นข้อมูลของผูข้ อใช้บริการ โดยผูข้ อใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการและการทา
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี ้
17. หากผูข้ อใช้บริการมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูข้ อใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรือตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
18. ในกรณีท่ีเกิดผูข้ อใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตุท่ีตอ้ งระงับการดาเนินการภายใต้บริการนีเ้ ป็ น
การชั่วคราว ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือในกรณี การยกเลิกการระงับการดาเนินการดังกล่าว ผูข้ อใช้บริการ(บุคคคธรรมดา)
สามารถติดต่อธนาคารได้ท่ี K-Contact Center โทรศัพท์ 02-8888888 , ผูข้ อใช้บริการ(นิติบคุ คค/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล) สามารถ
ติดต่อธนาคารได้ท่ี K-BIZ Contact Center โทรศัพท์ 02-8888822 เมื่อผูข้ อใช้บริการดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคาร
กาหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารตกลงดาเนินการระงับการดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผขู้ อใช้
บริการนัน้ โดยผูข้ อใช้บริการยังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่
ธนาคารจะมีการระงับการดาเนินการตามที่ได้รบั แจ้งดังกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคาร้องขอใดๆที่ขัดต่อ
ข้อกาหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณีท่ีผขู้ อใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการโอนเงิน หรือในกรณีท่มี ีเหตุท่ตี อ้ งระงับการดาเนินการภายใต้บริการนี ้ ผูข้ อใช้
บริการจะต้องให้ขอ้ มูลเรื่อง วัน เวลา ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง จานวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและ
ธนาคารจะทาการสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึด หลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
และ/หรือ ธนาคาร เป็ นหลัก) ให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รบั แจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็ นไปตามรายละเอียด
ดังกล่าว และจะแจ้งผลการสอบสวนให้ผขู้ อใช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วนั ทราบผลการส อบสวน ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีมี
ข้อผิดพลาดที่ธนาคารจะต้องชดใช้เงินแก่ผขู้ อใช้บริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้าบัญชีผขู้ อใช้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับ
จากวันที่ธนาคารตรวจพบข้อผิดพลาด
19. ผูข้ อใช้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการนีใ้ ห้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) ตามกาหนดเวลาและอัตราที่ธนาคาร
ก าหนดซึ่ง ยัง ไม่ ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม และตกลงเป็ น ผู้ร ับ ผิ ด ชอบในค่ า ภาษี ค่า อากรแสตมป์ และค่า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้
อันเนื่องมาจากการใช้บริการ ทัง้ นี ้ ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร
เพื่อชาระหนีแ้ ละ/หรือความรับผิดชอบของผูข้ อใช้บริการที่มีตอ่ ธนาคาร
20. ในกรณีท่ีธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของผูข้ อใช้บริการเพื่อชาระค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมผ่านบริการ รวมถึง ค่าภาษี
ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการทาธุรกรรมนัน้ ๆ ได้ ผูข้ อใช้บริการจะไม่สามารถทาธุรกรรมใน
ครัง้ นัน้ ๆ ผ่านบริการได้
21. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ
21.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ ส่งผลให้ผขู้ อใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
เมื่อผูข้ อใช้บริการให้ความยินยอม
21.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่
สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี)้ ธนาคารจะ
สื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ผูข้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรือ
ระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
21.3 หากมี กฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กาหนดให้ธนาคารต้องดาเนินการเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขไว้เป็ นการเฉพาะ
เป็ นอย่างอื่น บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
22. ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับและ/หรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่
ผูข้ อใช้บริการ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี ้ หากผูข้ อใช้บริการที่ไม่เข้าใช้งานระบบครัง้ แรกเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน
นับจากวันที่ขนั้ ตอนการสมัครใช้บริการเสร็จสิน้ ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกการสมัครใช้บริการนี ้ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
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23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

ให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อผูข้ อใช้บริการได้เข้าใช้งานระบบครัง้ แรกแล้ว หากผูข้ อใช้บริการไม่เข้าใช้งานระบบเป็ นระยะเวลานาน
เกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการให้บริการได้ทนั ที โดยหากผูข้ อใช้บริการมีความประสงค์จะใช้
บริการต่อ ผูข้ อใช้บริการสามารถยกเลิกการระงับได้ผ่านทางการยื่นแบบฟอร์มคาขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกบริการ K BIZ ที่สาขา
อนึ่ง ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้เป็ นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณาระงับการให้บริการ และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ทนั ที
 ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้วา่ ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผขู้ อใช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดาเนินการตาม
บริการนี ้ หรือการใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ มีผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึน้ หรือกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือ
บุคคลอื่นหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย
 ผู้ข อใช้บริก ารปฏิบัติผิ ดข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขการใช้บริก ารไม่ ว่าข้อ หนึ่งข้อ ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ช าระค่าธรรมเนี ย ม
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย
ในกรณีท่ีผขู้ อใช้บริการประสงค์ท่ีจะยกเลิกการใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มคาขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกบริการ
K BIZ พร้อมแนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด
และดาเนินการต่างๆ ตามกระบวนการของธนาคาร โดยธนาคารจะดาเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของ ผูข้ อใช้
บริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผูข้ อใช้บริการได้รบั อีเมลยืนยันการยกเลิกบริการ
ในกรณีท่มี ีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุอ่ืนใดอันทาให้ธนาคารไม่สามารถดาเนินการให้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับ
นีไ้ ด้ ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ดาเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
การใช้บริการฉบับนีไ้ ด้ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุ ง
วิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวกของผูข้ อใช้บริการในบริการต่างๆ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี ้
การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิ ของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงื่ อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบและบันทึกเสี ยงของ
ธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ผขู้ อใช้บริการแต่ประการใด
บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผขู้ อใช้บริการตามที่อยู่ท่แี จ้งไว้กบั ธนาคารนัน้ ไม่วา่ จะโดยส่งเองหรือ
ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่านอีเมลหรือ Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ที่ผขู้ อใช้บริการแจ้งไว้กบั ธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผขู้ อใช้บริการโดยชอบแล้ว ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และ
แม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรือ้ ถอนไปโดยไม่ได้แจ้งการย้ายการเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ ถอน
นัน้ เป็ นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้นนั้ ไม่พบก็ดี ให้ถือว่า ผูข้ อใช้บริการได้รบั และทราบ
หนัง สื อ จดหมาย หรื อ ค าบอกกล่ า วดัง กล่ า วแล้ว โดยชอบ ทั้ง นี ้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ที่ อยู่ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี ้ และตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับการใช้บริการนี ้ ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้งให้ ผูข้ อใช้บริการทราบโดยประกาศเป็ นการทั่วไป
ผ่านช่อ งทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ ที่มีอ ยู่แ ล้ วในขณะนี ้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึน้ ใหม่หรือ เปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่
ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการ
พิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี ้
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงยิ น ยอมให้ธ นาคารเก็ บ รวบรวมและใช้ข ้อ มูล ส่ ว นบุค คล และ/หรื อ ข้อ มูลใดๆ ของผู้ข อใช้บ ริก าร โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจาเป็ นเพื่อการให้บริการแก่ ผขู้ อใช้บริการ การดาเนินการตามคาขอของผูข้ อใช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมาย
งานให้ผอู้ ่ืนดาเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม
เป็ นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี ้ ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวได้ทงั้ ในและต่างประเทศให้แก่ ผูใ้ ห้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่
ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/หน้าที่ ผูร้ บั โอนสิทธิ/หน้าที่ และ/หรือผูใ้ ห้บริการ Could
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Computing และยินยอมให้ผู้ร ับข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ ไปได้ภ ายใต้
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีท่ผี ขู้ อใช้บริการมีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
ผูข้ อใช้บริการขอรับรองว่าได้ร ับความยินยอมจากบุคคลอื่ นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อ่ื นทางกฎหมายในการให้ข้อ มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
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