คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำร K-Cash Connect Plus
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรทั ่วไป
ข้อ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.1
เมื่อผูส้ มัครที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบสมัคร (“ผูใ้ ช้บริการ”) ลงทะเบียน/สมัครใช้บริการตามกระบวนการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคาร
จะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบผลการลงทะเบียน/สมัครใช้บริการ และกาหนดเวลาเริ่มใช้บริการได้ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
ผูใ้ ช้บริการสามารถระบุ/สร้างบัญชีผใู้ ช้งาน (User ID) ได้ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยบัญชีผใู้ ช้งาน (User ID) ในแต่ละหน้าที่จะสามารถทา
รายการได้ภายใต้หน้าที่และเงื่อนไขที่กาหนดในใบสมัคร
“ผูใ้ ช้งำน” หมายถึง บุคคลที่ผใู้ ช้บริการระบุให้เป็ นผูต้ ิดต่อหลัก ผูต้ ิดต่อประสานงาน Administrator Maker Viewer Verifier หรือ Authorizer และ/หรือ
บุคคลที่ผใู้ ช้บริการมอบหมาย โดยผูใ้ ช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงผูใ้ ช้งานได้โดยแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าตามวิธีการที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้
1.2
ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการและ/หรือผูใ้ ช้งานใช้บญ
ั ชีผใู้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN Token One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
บัตรเครดิต รหัสลับ แผ่นจานแม่เหล็กที่บรรจุโปรแกรม และ/หรือเครื่องมืออื่นใด ในการ Log in เข้าใช้บริการต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การโอนเงินเข้าหรือ
ออกจากบัญชีเงินฝาก (รวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) ผูใ้ ช้บริการตกลง ดังนี้
1.2.1 เมื่อผูใ้ ช้บริการได้รบั อนุ มตั ิให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งเครื่องมือโอนเงินไปยังช่องทางรับข้อมูลของผูใ้ ช้บริการและ/หรือผูใ้ ช้งาน ตามที่ธนาคาร
กาหนด โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนเครื่องมือโอนเงินโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ “ช่องทำงรับข้อมูล” หมายถึง ที่อยู่ Email Address หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือบริการ/ช่องทางอื่นที่ผใู้ ช้บริการตกลงไว้กบั ธนาคาร
1.2.2 หากธนาคารกาหนดให้จะต้องใช้บริการ (ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน) ผ่านเครื่องมือโอนเงิน ผูใ้ ช้บริการจะต้องระบุเครื่องมือโอนเงินตามที่ธนาคาร
กาหนด
1.2.3 ผูใ้ ช้บริการจะต้องเก็บรักษาเครื่องมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยและเป็ นความลับของผูใ้ ช้บริการเท่านั้น และจะต้องควบคุมให้ผใู้ ช้งานปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
ใช้บริการนี้ อย่างเคร่งครัดด้วย การเปิ ดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่ผใู้ ช้บริการและ/
หรือผูใ้ ช้งานเปิ ดเผยหรือกระทาการใดๆ จนทาให้บุคคลอื่นล่วงรูห้ รือได้รับเครื่องมือโอนเงิน หรือเครื่องมือโอนเงินสูญหาย ผูใ้ ช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้ นก่อนที่ธนาคารจะอายัด หรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงินนั้น ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องมือโอนเงินได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา
ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
1.2.4 ในกรณีที่ เครื่องมือโอนเงิน สูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับเนื่ องจากผูใ้ ช้บริการระบุเ ครื่องมือโอนเงินไม่ถูกต้องติดต่อกันตามจานวนครั้งที่ธนาคาร
กาหนด/ลืมเครื่องมือโอนเงิน หรือครบกาหนดเวลาที่ตอ้ งเปลี่ยน ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร
1.2.5 ผูใ้ ช้บริการสามารถอายัดหรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงินหรือการโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า หรือระงับการใช้บริการได้ โดยติดต่อ K-BIZ Contact
Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร โดยธนาคารจะดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จตาม
ระยะเวลาดังนี้
1.2.5.1 การอายัดหรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงิน ภายใน 24 ชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ธนาคารได้รบั คาสัง่ หรือรับแจ้งจากผูใ้ ช้บริการครบถ้วน
1.2.5.2 การอายัดหรือระงับการโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า ภายใน 1 รอบบิลถัดไปนับแต่วนั ที่ได้รับคาสัง่ หรือรับแจ้งจากผูใ้ ช้บริการครบถ้วน ทั้งนี้ “กำรโอน
เงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้ำ” หมายถึง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ตามข้อตกลงที่ทาไว้ล่วงหน้า เช่น การหักบัญชีเพื่อชาระค่าบริการสาธารณูปโภค การหักบัญชี
เพื่อชาระค่าสินค้า/บริการ
1.2.5.3 การระงับการใช้บริการ ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดสาหรับแต่ละบริการ
1.2.6 เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำร ผูใ้ ช้บริกำรควรหลีกเลี่ยงกำรกำหนดให้ ผูต้ ิดต่อหลัก ผูต้ ิดต่อประสำนงำน Administrator Viewer Maker
Verifier และ Authorizer เป็ นบุคคลเดียวกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรมอบเครื่ องมื อโอนเงิ นให้แก่ ผูต้ ิดต่อหลัก ผูต้ ิดต่อประสำนงำน Administrator Viewer Maker
Verifier และ Authorizer ที่เป็ นบุคคลเดียวกัน
1.3
ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ผใู้ ช้งานมีอานาจกระทาการแทนผูใ้ ช้บริการในการใช้บริการได้ตามเงื่ อนไขการใช้บริการนี้ โดยผูใ้ ช้บริการตกลงว่าการกระทาของ
ผูใ้ ช้งานมีผลผูกพันผูใ้ ช้บริการเสมือนผูใ้ ช้บริการกระทาการเองทุกประการ และการกระทาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การเบิกจ่าย/ถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
การโอนเงิน การหักบัญชีเงินฝาก การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมบริการ การตกลงยอมรับ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ของบริการ/ค่าธรรมเนี ยม/
ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร/เงื่อนไขการใช้บริการ ที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ) ผ่านเครื่องมือโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาของ
ผูใ้ ช้บริการเอง ผูใ้ ช้งาน หรือบุคคลอื่นใด และไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผูใ้ ช้บริการเสมือนผูใ้ ช้บริการกระทาการเอง รวมทั้ง
ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุ รกรรมในครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนับแต่เวลาที่ยืนยันทา
ธุรกรรม ซึ่งผูใ้ ช้บริการไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ขอ้ มูลการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นต้น ฉบับเอกสารที่ใช้เป็ น
พยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่าผูใ้ ช้บริการได้ทาธุรกรรมนั้น และใช้ดาเนิ นการทางกฎหมายได้ทุกประการ
1.4
ผูใ้ ช้บริการยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่ องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริการสามารถทาธุ รกรรมด้วยตนเอง
ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดยืนยันและ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีกแต่ประการใด เว้นแต่ ธุรกรรมที่ธนาคารกาหนดให้ตอ้ งทาเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตามวิธีการและ/หรือประเพณีของธนาคารในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทาธุรกรรมทุกครั้ง
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1.5
ผูใ้ ช้บริการจะต้องติดต่อ K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือสาขาของธนาคาร ในวันและเวลาทาการของธนาคาร
เพื่อดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ตามที่ธนาคารกาหนด
• เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้งาน การใช้บริการ และ/หรือบัญชีที่ผกู กับบริการ
• แจ้งระงับการใช้บริการชัว่ คราว (Hold)
• ยกเลิกการระงับใช้บริการชัว่ คราว (Unhold) และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password) และ/หรือการปลดล็อกบัญชีผใู้ ช้งาน (Unlock User ID) ผูใ้ ช้งานสามารถติดต่อ Administrator หรือ
K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง
1.6
ผูใ้ ช้บริการสามารถดูขอ้ มูลการทารายการชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมูลการโอนเงิน ย้อนหลังได้ และผูใ้ ช้บริการจะได้รับหลักฐานการทา
รายการชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือข้อมูลการโอนเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
“หลักฐำนกำรทำรำยกำร” หมายถึง ใบบันทึกรายการ ใบแจ้งการชาระค่าสินค้า/บริการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลักฐาน
อื่นใดที่ทาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมูล หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดขึ้ นในอนาคต
1.7
ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครเป็ นบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (“เจ้าของบัญชี”) ผูใ้ ช้บริการตกลงปฏิบตั ิดงั นี้
1.7.1 ผูใ้ ช้บริการจะดาเนิ นการให้เจ้าของบัญชีลงนามในหนังสือยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี เงินฝากของเจ้าของบัญชีตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด
เพื่อทาธุรกรรมของผูใ้ ช้บริการ และชาระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากรที่เกิดขึ้ นจากการใช้บริการ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการจะดาเนิ นการให้เจ้าของ
บัญชีไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนี้ จนกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ
1.7.2 ผูใ้ ช้บริการจะดาเนิ นการให้เจ้าของบัญชีคงเงินในบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชีอย่างน้อยเท่ากับรายการที่ธนาคารจะต้องหักเงิน
1.7.3 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมและ/หรือคาสัง่ ให้หกั เงิน ธนาคารจะไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชี และผูใ้ ช้บริการจะ
ติดตามเจรจากับเจ้าของบัญชี เพื่อการรับชาระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันใดๆ ที่ผใู้ ช้บริการและเจ้าของบัญชีมีต่อกัน และ/หรือเพื่อการทาธุรกรรมของผูใ้ ช้บริการ
ต่อไปเอง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ธนาคารได้รบั แจ้งการยกเลิกหรือเพิกถอนดังกล่าว แต่ ไม่อาจแก้ไขข้อมูลระบบงานได้ทันไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และธนาคารได้
ดาเนิ นการใดๆ กับบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชีตามที่ ได้รับคาสัง่ หรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องจากผูใ้ ช้บริการแล้วไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการยอมรับว่าการ
ดาเนิ นการดังกล่าวของธนาคารถูกต้องและผูใ้ ช้บริการจะรับผิดชอบโดยตรงต่อเจ้าของบัญชี
1.8
ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการที่ระบุในใบสมัครและ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นใดที่ผใู้ ช้บริการมีอยู่กบั ธนาคาร โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ เพื่อให้ธนาคารดาเนิ นการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนี้ จนกว่าจะยกเลิกการใช้บริการ
1.9
ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า ธนาคารและผูใ้ ช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ คู่มือ คาขอความร่วมมือ และ/หรือหลักเกณฑ์
ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานอื่นใดที่มีอานาจ หรือธนาคาร (แล้วแต่กรณี) ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และจะมีในภายหน้า (รวม
เรียกว่า “กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการ ผูใ้ ช้บริการจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีตามที่ธนาคารจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ หากผูใ้ ช้บริการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จนเป็ นเหตุให้ธนาคารถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่า ใช้จ่าย
ดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยเงินให้กยู ้ ืมที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชาระหนี้ และอัตราดอกเบี้ ยกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีโดยไม่มีสั ญญาหรือส่วนที่เกินวงเงิน
ตามสัญญา ( “ดอกเบี้ ยผิดนัด”) ให้แก่ธนาคาร นับแต่วนั ที่ธนาคารได้ชาระค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะชาระให้ธนาคาร
ครบถ้วน
1.10
ในกรณีที่ธนาคารจะต้องหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัครเพื่อทารายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือในกรณีที่ผใู้ ช้บริการจะต้องคืนเงิน
ชดใช้ และ/หรือชาระหนี้ ให้แก่ธนาคารตามใบสมัครและ/หรือเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกถอน และ/หรือหักเงินพร้อม
ดอกเบี้ ยทั้งหมด (หากมี) จากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้บริการที่ระบุในใบสมัคร บัญชีเงินฝากอื่นใดที่ผใู้ ช้บริการมีอยู่กบั ธนาคาร และ/หรือเงินจานวนใดที่ผใู้ ช้บริการ
เป็ นเจ้าของหรือเป็ นเจ้าหนี้ ธนาคารเพื่อชาระหนี้ ดังกล่าวได้ทนั ที
ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินดังกล่าวไม่เพียงพอให้หกั ชาระหนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระหนี้ ที่คา้ งชาระให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
หากผูใ้ ช้บริการมีบญ
ั ชีกระแสรายวันและวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีเดินสะพัดอยู่ ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินในวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีเพื่อชาระหนี้
ดังกล่าวได้ทุกประการ และผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินได้เกินกว่าวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีได้ดว้ ย โดยให้ถือว่าเป็ นหนี้ กูเ้ บิ กเงินเกินบัญชี และผูใ้ ช้บริการตก
ลงชาระคืนให้แก่ธนาคารตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีที่ผใู้ ช้บริการทาไว้กบั ธนาคารทุกประการ ทั้งนี้ หากผูใ้ ช้บริการไม่มีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี
ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีกระแสรายวันเพื่อชาระหนี้ ดังกล่าวได้ทุกประการ และผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินได้เกินจานวนที่มีอยู่ใน
บัญชีกระแสรายวันได้ โดยให้ถือว่าจานวนเงินที่ปรากฏเป็ นยอดหนี้ หรือเป็ นยอดหนี้ เพิ่มขึ้ นในบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวเป็ นเงินที่ผใู้ ช้บริการได้กเู ้ บิกเงินเกินบัญชี
ไปจากธนาคาร และผูใ้ ช้บริการตกลงชาระคืนให้แก่ธนาคารตามเงื่อนไขในคาขอเปิ ดบัญชีกระแสรายวันที่ผใู้ ช้บริการทาไว้กบั ธนาคารทุกประการ
1.11
ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าเมื่อใดและด้วยเหตุใดก็ตาม ให้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีผลบังคับใช้กบั บัญชีเงินฝาก
ที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
1.12
ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร เพื่อดาเนิ นการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และ/หรือเพื่อชาระหนี้ และ/หรือความ
รับผิดชอบของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถทารายการในครั้งนั้นๆ ได้
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1.13
การให้บริการและดาเนิ นการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทาขึ้ นเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ความรับ
ผิดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ช้บริการและธนาคารแต่ละฝ่ ายต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายในความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการที่ฝ่ายตนกระทาโดยผิดพลาดหรือประมาท
เลินเล่อ ปฏิบตั ิผิดข้อตกลงที่มีกบั ธนาคาร หรือกระทาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุ
อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื ออานาจควบคุมสัง่ การของฝ่ ายตน ทั้งนี้ ธนาคารมีความรับผิดหาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ระงับการโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า
หรือไม่ระงับเครื่องมือโอนเงินตามที่ได้รบั แจ้งจากผูใ้ ช้บริการ ตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการขึ้ น (2) ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบ
เครื่องมือโอนเงินให้แ ก่ผูใ้ ช้บริการ และเกิดรายการโอนเงินผ่า นบริ การโดยไม่ช อบขึ้ น (3) เกิดรายการโอนเงินผ่ านบริการโดยไม่ ชอบอัน ไม่ ใช่ ความผิ ดของ
ผูใ้ ช้บริการ หรือ (4) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ โอนเงินของผูใ้ ช้บริการ จนเป็ นเหตุให้เจ้าของบัญชีปลายทางไม่ได้รับเงินจากการโอนเงินโดยเสร็จสิ้ นสมบูร ณ์ตาม
เงื่อนไขการใช้บริการนี้ เว้นแต่การไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ นั้นเกิดจากการที่ผใู้ ช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรือไม่มี หรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
และ/หรือการโอนเงินมีผลทาให้ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร และ/หรืออยู่ระหว่างการดาเนิ น การทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารได้
แจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินก่อนหรือในขณะทาการโอนเงินแล้ว และ/หรือผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือข้อ ตกลงกับธนาคาร
1.14
ผูใ้ ช้บริการยอมรับว่า กรณีเกิดรายการโอนเงินผ่านบริการ เนื่ องจากเครื่องมือโอนเงินสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริ การยอมรับผิดตามจานวนเงินโอน
นั้นที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนิ นการอายัดหรือระงับการใช้เครื่องมือโอนเงินหรือการโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้าแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กาหนด
1.15
หากความเสี ยหายเกิดขึ้ นจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์การใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การ ระบบเครือข่า ยโทรศั พท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเทอร์เน็ ตขัดข้อง
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ
1.16
ผูใ้ ช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรูปแบบใดและไม่ว่าผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลที่ผใู้ ช้บริการมอบหมายจะ
เป็ นผูใ้ ห้ ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนามาใช้ในการให้บริการและนามาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เ ป็ น
ปั จจุบนั ได้ โดยผูใ้ ช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และธนาคารไม่มี หน้าที่ตอ้ งตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็ นปั จจุบนั ของเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าว ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่ องจากเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง หรือเป็ นปั จจุบนั หรือผูใ้ ช้บริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการหรือทาธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผูใ้ ช้บริการตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว
1.17
หากผูใ้ ช้บริการประสงค์จะแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า 00
วัน หรือตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1.18
เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ในกรณีผูใ้ ช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในกรณีมีเหตุตอ้ งระงั บการ
ดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็ นการชัว่ คราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการดาเนิ นการดังกล่าว ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อ
K-BIZ Contact Center หมายเลข 02-8888822 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบ เมื่อผูใ้ ช้บริการดาเนิ นการต่างๆ ตามกระบวนการที่
ธนาคารกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารจะระงับการดาเนิ นการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารแจ้งแก่ผใู้ ช้บริการ โดยผูใ้ ช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบ
การดาเนิ นการ และธุ รกรรมที่เ กิดขึ้ นก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการ ไม่ดาเนิ นการตามคาขอใดที่ขัดต่อ กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีผใู้ ช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการชาระเงิน/โอนเงิน หรือมีเหตุตอ้ งระงับการดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผูใ้ ช้บริการจะต้องให้
ข้อมูลเรื่อง วัน เวลา ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน ลักษณะธุรกรรม และข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารร้องขอ และธนาคารจะสอบสวนตามที่ได้รับแจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และ/หรือแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1.19
ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามจานวนครั้งและจานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกาหนดและ/หรือตามที่ธนาคารปลายทางสามารถให้บริการได้ ทั้ งนี้
ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจานวนเงินและค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษี อากร (หากมี) ตามข้อตกลงที่ผใู้ ช้บริการมีกบั ธนาคาร
โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผรู้ บั โอนในวันที่รายการมีผลตามที่แต่ละธนาคารปลายทางกาหนด
1.20
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารแก้ไข
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้ นให้ถูกต้องได้ตามความเป็ นจริง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการหักเงินจากและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากดังกล่าวได้ทันที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า และหากความผิดพลาดดังกล่าวเป็ นเหตุให้ธนาคารต้องชาระเงินแทนผูใ้ ช้บริการไปก่อน ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
พร้อมดอกเบี้ ยผิดนัดนับแต่วนั ที่ธนาคารชาระเงิน จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน
1.21
ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรือโอนเงินไม่ได้เกิดขึ้ นจากธนาคาร ผูใ้ ช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดังกล่าวให้แก่ค่พู ิพาท
ของผูใ้ ช้บริการโดยตรง โดยผูใ้ ช้บริการสละสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของคู่พิพาทของผู้ใช้บริการคืนให้แก่ผใู้ ช้บริการ และสละสิทธิเรียกร้อง
หรือฟ้ องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินดังกล่าว อีกทั้งผูใ้ ช้บริการจะไม่กระทาการใดอันมีผลให้ธนาคารต้องมีส่วนร่วมในข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้ บริการกับคู่พิพาทของ
ผูใ้ ช้บริการ และหากผูใ้ ช้บริการมีขอ้ ต่อสูแ้ ละ/หรือสิทธิเรี ยกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของผูใ้ ช้บริการ
1.22
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดอันทาให้ธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการหรือดาเนิ นก ารตามที่
เห็นสมควร ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่ และทุกวิถีทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของ
ผูใ้ ช้บริการตามที่ธนาคารร้องขอ
1.23
ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า ธนาคารจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบัน
การเงินใดๆ ก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้บริการแต่อย่างใด แต่ผใู้ ช้บริการจะโอนสิทธิ ประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไ ม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้แก่บุคคลใดไม่ได้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้า เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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1.24
การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ ระเบียบ และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบ
โทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดาเนิ นการใดๆ แก่ผใู้ ช้บริการแต่ประการใด
1.25
บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารส่งให้ผูใ้ ช้บริการไปยัง ช่องทางรับข้อมูลที่ระบุในใบสมัคร ไม่ว่าจะส่งเอง ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ส่ง Email ส่ง Short Message Service (SMS) หรือส่งผ่านช่องทางรับข้อมูลอื่น ไม่ว่าจะมีผรู้ ับไว้หรือไม่ หรือส่งให้ไม่ได้ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวได้ส่งถึงผูใ้ ช้บริการโดยชอบแล้ว อนึ่ ง หากมีการย้าย เปลี่ยนแปลง หรือรื้ อถอนช่องทางรับข้อมูล
ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
1.26
ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดไม่ได้ระบุรายละเอียดในเรื่องใดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ใช้บงั คับตามเงื่อนไขการใช้บริการทัว่ ไป ในกรณีที่
เงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการใดขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขการใช้บริการทัว่ ไป ให้ใช้บงั คับตามเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนั้ น และให้ถือว่าเงื่อนไข
การใช้บริการเฉพาะของบริการนั้นเป็ นส่วนหนึ่ งของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ด้วย แต่หากมีความไม่ชดั เจนในเงื่อนไขใด ผูใ้ ช้บริการตกลงปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของ
ธนาคารทุกประการ
1.27
ถ้าข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับไม่ได้ในประการใด ให้ขอ้ ความที่เหลือ ยังคงชอบ
ด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับ ไม่ได้ของข้อความดังกล่าว
นั้น
1.28
เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้ น
1.29
เงื่อนไขการใช้บริการนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของใบสมัครด้วย
ข้อ 2. ค่ำธรรมเนียม/ค่ำบริกำร/ค่ำใช้จำ่ ย/ค่ำปรับ/ภำษีอำกร
2.1
ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่า ธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ (หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และจะ มีในภายหน้า ตามที่
ธนาคารกาหนดและแจ้งหรือประกาศให้ผใู้ ช้บริการทราบ
ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิและดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ และ/หรือวิธีการคานวณ ตามที่
ธนาคารเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ หรือประกาศ ณ ที่ทาการสาขาหรือ ในเว็บไซต์ของธนาคารเป็ นคราวๆ ไป โดยให้ถือเป็ นส่วน
หนึ่ งของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ด้วย เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้ผใู้ ช้บริการได้รับประโยชน์ ธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งหรือประกาศให้ทราบแต่อย่างใด และถือว่า
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมด้วยทุกประการ
2.2
ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนี ยมใดๆ อันจะพึงมีตามกฎหมาย ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
2.3
กรณีที่ผใู้ ช้บริการไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร/ค่าฤชาธรรมเนี ยม (หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า
ผูใ้ ช้บริการมีหนี้ ค้างชาระกับธนาคารตามจานวนเงินดังกล่าว ซึ่งเป็ นหนี้ ที่ถึงกาหนดชาระโดยพลัน โดยผูใ้ ช้บริการตกลงชาระหนี้ ดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคาร พร้อม
ดอกเบี้ ยผิดนัดจนกว่าผูใ้ ช้บริการจะชาระให้ธนาคารครบถ้วน
ข้อ 3. กำรสิ้ นสุดของบริกำรและผลกำรสิ้ นสุด
3.1
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของเงื่อนไขการใช้
บริการนี้ ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับ เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะผูใ้ ช้บริการรายใดรายหนึ่ ง โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนิ นการดังกล่าว
3.1.1 ข้อมูล รายละเอียด คารับรองหรือคายืนยันใดๆ ที่ผใู้ ช้บริการให้ไว้แก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ
3.1.2 ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูลและ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผใู้ ช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดาเนิ นการตามใบสมัคร หรือการใช้บริการของ
ผูใ้ ช้บริการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น อาจมีวตั ถุประสงค์อนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจทาให้ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
3.1.3 ผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใด รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการ/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
3.1.4 มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้ นหรืออาจจะเกิดขึ้ นอันทาให้ธนาคารเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่ อการดาเนิ นกิจการหรือความสามารถในการชาระหนี้ ของผูใ้ ช้บริการ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผูใ้ ช้บริการเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ดาเนิ นธุรกิจ หรือชาระบัญชี
3.1.5 ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดาเนิ นการตามใบสมัคร และเงื่อนไขการใช้บริการนี้
3.1.6 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.2
ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการใดบริการหนึ่ ง หรือทุกบริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งใ ห้ธนาคารทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 00 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร และดาเนิ นการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะยกเลิกการใช้
บริการตามความประสงค์ของผูใ้ ช้บริการโดยเร็ว โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบ
3.3
กรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการนี้ สิ้ นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆ ซึ่งผูใ้ ช้บริการยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้
จนกว่าผูใ้ ช้บริการจะปฏิบตั ิภาระหน้าที่ดงั กล่าวจนครบถ้วนแล้ว
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คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ สำหรับ K-Cash Connect Plus
1.
K-Cash Connect Plus เป็ นช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ ให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของธนาคารได้ท้งั บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออม
ทรัพย์ บัญชีฝากประจา ดังนี้
1.1
บริกำรโอนเงิน
1.1.1 บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของผูใ้ ช้บริการหรือโอนเงินเพื่อบุคคลอื่นที่มีบญ
ั ชีกบั ธนาคาร ผูใ้ ช้บริการสามารถโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออม
ทรัพย์ของผูใ้ ช้บริการ เข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ ของผูใ้ ช้บริการ หรือของบุคคลอื่นที่มีบญ
ั ชีกบั ธนาคาร โดยธนาคารจะหักและเข้าบัญชีตามวัน/เวลาที่
กาหนด
1.1.2 บริการโอนเงินเพื่อบุคคลอื่นที่มีบญ
ั ชีธนาคารอื่น ผูใ้ ช้บริการสามารถโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ของผูใ้ ช้บริการ เข้าบัญชีกระแส
รายวัน บัญชีออมทรัพย์ของบุคคลอื่นที่มีบญ
ั ชีธนาคารอื่น โดยธนาคารจะหักและเข้าบัญชีตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
1.2
บริกำรออกเช็คตำมคำสั ่งผูใ้ ช้บริกำร (Cheque Direct) เป็ นบริกำรชำระเงินด้วย Cashier Cheque ของธนำคำร
1.2.1 ผูใ้ ช้บริการจะต้องส่งคาขอให้ธนาคารออก Cashier Cheque โดยระบุชื่อบุคคลหรือนิ ติบุคคลผูร้ บั เงินตามเช็ค และจานวนเงินให้ธนาคารทราบล่วงหน้า
ก่อนวันที่ระบุให้ออก Cashier Cheque และธนาคารจะหักบัญชีล่วงหน้าก่อนวันที่ออก Cashier Cheque
1.2.2 Cashier Cheque แต่ละฉบับที่ออก จะต้องไม่เกิน 750,000 บาท เว้นแต่จะตกลงเป็ นอย่างอื่น และจะต้องเป็ นเช็คระบุชื่อ พร้อมขีดคร่อม A/C PAYEE
ONLY เท่านั้น
1.2.3 ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งให้ผรู้ บั เงินตามเช็คทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบตั ิในการรับเช็ค ณ จุดจ่ายเช็ค
1.2.4 ธนาคารจะรวบรวมใบเสร็จรับเงินที่ได้รบั จากผูท้ รงเช็ค (ถ้ามี) ให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ภายในระยะเวลาอันสมควร
1.2.5 ธนาคารจะจัดทาใบหักภาษี ณ ที่จา่ ย (ถ้ามี) แทนผูใ้ ช้บริการ ทุกๆ วันทาการธนาคารสุดท้ายของเดือน หรือภายในกาหนดเวลาที่ธนาคารและ
ผูใ้ ช้บริการจะได้ตกลงกัน
1.2.6 ผูท้ รงเช็คสามารถอายัดเช็คในกรณีเช็คสูญหายได้ โดยจะต้องนาใบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวผูท้ รงเช็คมายื่ นขออายัดเช็ค
ต่อธนาคาร เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ธนาคารจะทาการออกเช็คฉบับใหม่ให้กบั ผูท้ รงเช็คเมื่อครบกาหนด 15 วันทาการธนาคาร นับจากวันที่ขออายัด
เช็ค ในกรณีที่ผทู้ รงเช็คนาเช็คฉบับที่สญ
ู หายนั้นมาขึ้ นเงินกับธนาคารก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผูท้ รงเช็คจะต้องยกเลิกการอายัดเช็คกับธนาคารก่อน
ธนาคารจึงจะพิจารณาการจ่ายเงินตามเช็คให้ผทู้ รงเช็คได้โดยไม่จาเป็ นต้องกรอกข้อมูลใหม่
1.2.7 ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจุดจ่ายเช็ค ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันทาการธนาคาร
1.3
บริกำรสอบถำมข้อมูลบัญชี ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถสอบถำมข้อมูลบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝำกประจำ ได้ ดังนี้
1.3.1 ข้อมูลบัญชีในวันเดียวกัน สามารถเรียกดูยอดบัญชีและขอรายการเดินบัญชีในวันเดียวกันได้ (แบบ Real Time)
1.3.2 ข้อมูลบัญชียอ้ นหลัง สามารถเรียกดู Statement ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน
1.3.3 ข้อมูลบัญชีฝากประจา
1.3.4 ข้อมูลสรุปยอดรวมของทุกประเภทบัญชี
1.4
บริกำรรำยงำนทำงด้ำนกำรเงิน ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถขอให้ธนำคำรออกรำยงำนเกี่ยวกับบัญชีของผูใ้ ช้บริกำรได้ ดังนี้
1.4.1 รายงานด้านชาระเงิน สามารถขอให้ธนาคารออกรายงานสาหรับรายการชาระเงินทุกประเภทที่ทาผ่าน K-Cash Connect Plus ได้แก่ บริการโอนเงิน
บริการออกเช็คตามคาสัง่ ผูใ้ ช้บริการ
1.4.2 รายงานข้อมูลบัญชีในวันเดียวกัน สามารถขอรายงานยอดบัญชีและรายการเดินบัญชีในวันเดียวกันได้
1.4.3 รายงานข้อมูลบัญชียอ้ นหลัง สามารถเรียกดู Statement ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
1.4.4 รายงานข้อมูลบัญชีฝากประจา
1.4.5 รายงานสรุปยอดรวมของทุกประเภทบัญชี
1.5
บริกำรอื่นๆ
1.5.1 บริการข้อมูลรายการที่ทาผ่านระบบ (Audit Trail) ผูใ้ ช้บริการสามารถดูรายการที่ทาผ่านระบบ และตรวจสอบสถานะ รวมทั้งผูท้ าและผูอ้ นุ มตั ิรายการได้
1.5.2 บริการสัง่ ซื้ อสมุดเช็ค อายัดเช็ค และดูขอ้ มูลเช็คคืน สามารถใช้บริการตามที่ธนาคารกาหนด
1.5.3 บริการข้อมูลด้านการชาระเงิน (Bill Payment) สามารถใช้บริการตามที่ธนาคารกาหนด
1.5.4 บริการข้อมูลเช็คเรียกเก็บพิเศษ
1.5.5 บริการชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) สามารถโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ของผูใ้ ช้บริการ เข้าบัญชีผรู้ บั ชาระเงิน โดย
ธนาคารจะหักและเข้าบัญชี ตามวันและเวลาที่กาหนด
1.5.6 บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะให้บริการในอนาคตตามที่ธนาคารกาหนด
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คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ สำหรับ K-Corporate Mobile Banking
2.
K-Corporate Mobile Banking เป็ นบริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ ให้สามารถใช้ช่องทาง K-Cash Connect Plus และเครื่องมือโอนเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูใ้ ช้บริการ เพื่อใช้บริการโอนเงิน อนุ มตั ิรายการ บริการสอบถามข้อมูลบัญชี บริการรายงานทางด้านการเงิน บริการข้อมูลด้านการชาระ
เงิน และบริการอื่นที่จะให้บริการในอนาคต ได้ตามที่ธนาคารกาหนด ดังนี้
2.1
ผูใ้ ช้บริการต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ แบบเติมเงิน (Pre-Paid) หรือรายเดือน (Post-Paid) ที่รองรับ
Application สาหรับการใช้บริการ K-Corporate Mobile Banking
2.2
ผูใ้ ช้บริการจะต้องใช้บญ
ั ชีผใู้ ช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN Token หรือ One Time Password (OTP) เช่นเดียวกับที่กาหนดไว้สาหรับการใช้
บริการ K-Cash Connect Plus
2.3
ผูใ้ ช้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ตจากการใช้บริการ K-Corporate Mobile Banking นอกเหนื อจากการใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามปกติ (Air Time) โดยกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน (Post-Paid) ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จากใบแจ้งหนี้
ของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (Pre-paid) ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวได้จากผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.4
ผูใ้ ช้บริการสามารถกาหนดค่าในโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ยินยอมเปิ ดเผยพิกดั ในการทารายการ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการในด้านความปลอดภัย
2.5
เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะ สาหรับ K-Cash Connect Plus
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้บริกำรเฉพำะ สำหรับบริกำรเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host)
3.
บริการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host) เป็ นบริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการ ให้สามารถใช้บริการผ่านช่องทาง KCash Connect Plus โดยไม่ตอ้ ง upload ข้อมูลการใช้บริการเข้าระบบของธนาคารทุกครั้งที่ใช้บริการ ดังนี้
3.1
ผูใ้ ช้บริการจะไม่ตอ้ ง upload ข้อมูลการใช้บริการเข้าระบบของธนาคาร แต่ผใู้ ช้บริการจะต้องเชื่อมโยงระบบ SFTP Server ของผูใ้ ช้บริการเข้ากับระบบ
SFTP Server ของธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
3.2
ผูใ้ ช้บริการจะต้องกาหนด IP Address ของระบบ SFTP Server ของผูใ้ ช้บริการ ที่จะเชื่อมโยงมาระบบ SFTP Server ของธนาคาร
3.3
ธนาคารจะจัดส่งบัญชีผใู้ ช้งาน (User ID) ทางอีเมล และรหัสผ่าน (Password) ทาง SMS สาหรับการเชื่อมโยงระบบให้กบั ผูต้ ิดต่อหลักตามที่ระบุในใบ
สมัคร
3.4
ผูใ้ ช้บริการจะต้องใช้บญ
ั ชีผใู้ ช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รบั เพื่อเชื่อมโยงมายังระบบ SFTP Server ของธนาคาร ในการใช้บริการทุก
ครั้ง
3.5
หากผูใ้ ช้บริการไม่ได้เข้าระบบเพื่อใช้บริการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Interface File (Host to Host ) เมื่อผูใ้ ช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการผ่านช่องทาง
K-Cash Connect Plus ผูใ้ ช้บริการจะต้อง upload ข้อมูลการใช้บริการเข้าระบบของธนาคาร ตามเงื่อนไขการใช้บริการ K-Cash Connect Plus
3.6
เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะ สาหรับ K-Cash Connect Plus
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