ส่ วนที่ 3: คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือกำรใช้ บริกำร - บริกำรรับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ กสิกรไทย (K-eDocument)
ผู้ขอใช้ บริการที่มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่อในใบคาขอใช้ บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัวกสิกรไทย และ/หรือสัญญา และ/หรือข้ อตกลง
และ/หรื อใบสมัคร และ/หรื อคาขอใช้ บริการ และ/หรื อใบคาขอเปลี่ยนแปลง ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไ ทย
(K-eDocument) ("ผู้ขอใช้ บริ การ") ตกลงใช้ บริ การรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย หรื อชื่ออื่นที่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) โดย
ตกลงดังนี ้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการทัว่ ไป
1. ผู้ขอใช้ บริการสามารถสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้ บริการได้ ตามเงื่อนไขและช่องทางที่ธนาคารกาหนด ดังนี ้
1.1 กรณีผ้ ขู อใช้ บริการสมัครผ่านบริการ K PLUS ผู้ขอใช้ บริการสามารถเลือกรับเอกสารได้ ผ่านทางช่องทาง K PLUS และ E-mail
1.2 กรณี ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารสมัค รผ่า น K-Contact Center ผู้ข อใช้ บ ริ การสามารถเลือ กรั บ เอกสารได้ ผ่า นทางช่ อ งทาง K PLUS Line BC
(KBank Live) และE-mail
1.3 กรณีผ้ ขู อใช้ บริการสมัครผ่านเจ้ าหน้ าที่ธนาคารผู้ดแู ลหรือสาขา ผู้ขอใช้ บริการสามารถเลือกรับเอกสารได้ เฉพาะทางช่องทาง E-mail
2. ธนาคารจะส่งเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้ ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ ก ารผ่านทางช่องทางที่ผ้ ูขอใช้ บริ การกาหนด โดยยึดช่องทางที่ผ้ ูขอใช้
บริ การแจ้ งไว้ กับธนาคารล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากมีการสมัคร/เปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารส่งเอกสารสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ขู อใช้ บริการสมัคร/เปลี่ยนแปลงครัง้ ล่าสุด แทนการสมัคร/เปลี่ยนแปลงครัง้ ก่อน
ผลิตภัณฑ์
เงินฝากออมทรัพย์

เอกสำร
รายการเดินบัญชี

ใบแจ้ งหักบัญชีและ
ใบเสร็จรับเงิน (Account Link)
รายงานสรุปรายละเอียดการโอน
เงินอัตโนมัติ (Account Link)
ใบแจ้ งหักบัญชีและ
ใบเสร็จรับเงิน (K-Bill Payment)
เงินฝากกระแสรายวัน/เงินกู้ รายการเดินบัญชี
เบิกเงินเกินบัญชี (OD)

ใบแจ้ งหักบัญชีและ
ใบเสร็จรับเงิน (OD)
ใบแจ้ งหักบัญชีและ
ใบเสร็จรับเงิน (Account Link)
รายงานสรุปรายละเอียดการโอน
เงินอัตโนมัติ (Account Link)
ใบแจ้ งหักบัญชีและ
ใบเสร็จรับเงิน (K-Bill Payment)

9930002-11-21
(v4e/1018/KB989/0820)

ควำมถี่
รูปแบบไฟล์
ภำษำ
รายเดือน/รายปั กษ์/รายสัปดาห์
PDF/CSV
TH/EN
(ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการเลือก) (ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเลือก) (ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเลือก)
(กรณีสมัครผ่านช่องทางอื่น)
รายเดือน
PDF
TH/EN
(เฉพาะกรณีสมัครผ่าน K+)
(ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการตังค่
้ าใน K+)
ทุกครัง้ ที่มีรายการ/รายเดือน
PDF
TH
(ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการเลือก)
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)

PDF

TH

รายเดือน/รายปั กษ์/รายสัปดาห์
PDF/CSV
TH/EN
(ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการเลือก)
(ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเลือก) (ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการเลือก)
(กรณีสมัครผ่านช่องทางอื่น)
รายเดือน
PDF
TH/EN
(เฉพาะกรณีสมัครผ่าน K+)
(ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริการตังค่
้ าใน K+)
ทุกครัง้ ที่มีรายการ
PDF
TH/EN
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
(ตามทีผ่ ้ ขู อใช้ บริการเลือก)
ทุกครัง้ ที่มีรายการ/รายเดือน
PDF
TH
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)

ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)

PDF

TH
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ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบ้ าน

เอกสำร
ใบแจ้ งยอดบัญชีสินเชือ่ บุคคล
ธนาคารกสิกรไทย
ใบแจ้ งหักบัญชีและใบเสร็จรับเงิน
ใบแจ้ งหักบัญชีและใบเสร็จรับเงิน
หนังสือรับรองดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์/
สินเชื่อธุรกิจ

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

หนังสือค ้าประกัน

อาวัลตัว๋ สัญญาใช้ เงิน /
รับรองและจ่ายเงินตามตัว๋
แลกเงิน
แฟคเตอริ่ง (Factoring)

ใบแจ้ งหักบัญชีและใบเสร็จรับเงิน
ใบแจ้ งหักบัญชี
ใบแจ้ งยอดบัญชีสินเชือ่ เพื่อการ
พาณิชย์ธนาคารกสิกรไทย
(เฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน)
ใบแจ้ งหักบัญชีและใบเสร็จรับเงิน
ใบแจ้ งหักบัญชี
หนังสือแจ้ งเตือนตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ที่จะครบกาหนดในเดือนปัจจุบนั
และเดือนถัดไป
ใบแจ้ งหักบัญชีและใบเสร็จรับเงิน
หนังสือแจ้ งเตือนภาระหนังสือค ้า
ประกันที่จะครบกาหนดในเดือน
ปัจจุบนั และเดือนถัดไป และ
รายการหนังสือค ้าประกันที่มี
ค่าธรรมเนียมค้ างชาระ
ใบแจ้ งหักบัญชีและใบเสร็จรับเงิน

ควำมถี่
รายเดือน
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
รายปี
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)

รูปแบบไฟล์
PDF

ภำษำ
TH

PDF

TH

PDF

TH

PDF

TH

PDF

TH

ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)

PDF

TH

รายเดือน
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)

PDF

TH

ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
รายเดือน
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)

PDF

TH

PDF

TH

ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)

PDF

TH

PDF

TH

PDF

TH

PDF

TH

PDF

TH

ใบแจ้ งเข้ าบัญชี (เงินต้ น)
ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
ใบแจ้ งเข้ าบัญชี (Refund)
ใบแจ้ งหักบัญชี
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี ้ยประจาเดือน)
รายละเอียดรายการภาษีเงินได้
รายเดือน
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
หัก ณ ที่จ่าย
Purchase Report
ทุกครัง้ ที่มีรายการ
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
Collection Report
BuyBack Report
Release Guarantee Report
Aging Report for Seller
รายเดือน
(กรณีสมัครผ่านทุกช่องทาง)
Activity Report
หมายเหตุ : “ทุกครัง้ ที่มีรายการ” หมายถึง ทุกครัง้ ที่ระบบมีการทารายการหักเงินตามคายินยอมให้ หักเงินจากบัญชี
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารกาหนด ไม่รวมรายการที่ทาผ่านสาขา
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และ/หรื อ รายการที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทารายการผ่าน
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

ผู้ขอใช้ บริการต้ องกรอกหรือให้ ข้อมูลส่วนตัวให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง เพื่อใช้ ในการยืนยันความมีตวั ตนของผู้ขอใช้ บริการ โดยผู้ขอใช้ บริ การ
รับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ให้ แก่ธนาคาร ไม่ว่าในรู ปแบบใดและไม่ว่า ผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลที่ผ้ ูขอใช้ บริ การ
มอบหมายจะเป็ นผู้ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริ ง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารสามารถนามาใช้ ในการให้ บริการและนามาปรับปรุง
ข้ อมูลในระบบของธนาคารให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ โดยผู้ขอใช้ บริการมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการใช้ บริการและทาธุรกรรมใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ และธนาคารไม่มีหน้ าที่ตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ องแท้ จริง และเป็ นปัจจุบนั ของเอกสาร ข้ อมูล และรายละเอียด
ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีนโยบายส่งอีเมลหรือโทรศัพท์ติดต่อผู้ขอใช้ บริการเพื่อให้ ผ้ ขู อใช้ บริการกรอกหรือให้ ข้อมูลส่วนตัว โดยข้ อมูลส่วนตัว
ของผู้ขอใช้ บริ การเป็ นข้ อมูลสาคัญ หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ระมัดระวังหรื อประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้ มีผ้ ูนาข้ อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้
บริ การไปแสวงหาประโยชน์อื่นใด และก่อให้ เกิดความเสียหายกับ ผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้ขอใช้ บริ การตกลง ยินยอมให้ ธนาคารส่งเอกสารสาหรับทุกผลิตภัณฑ์/ทุกบัญชีที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การมีอยู่ในปั จจุบัน ตามที่ระบุในคาขอใช้
บริการ ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการทางอีเมลตาม E-Mail Address หรือช่องทางรับข้ อมูลอื่นที่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ งไว้ กบั ธนาคารล่าสุด
ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกการจัดส่งเอกสารทางช่องทางรับข้ อมูลทุกช่องทางทีผ่ ้ ขู อใช้ บริการเคยแจ้ งไว้ ในอดีต
เมื่อธนาคารได้ ส่งเอกสารให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารดังกล่าว หากไม่ถูกต้ อง จะต้ อง
ทักท้ วงภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ธนาคารส่งเอกสาร หากไม่ทกั ท้ วงภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าเอกสารที่ธนาคารได้ ส่งนั ้นถูกต้ องแล้ ว
กรณีเอกสารที่ธนาคารส่งอยู่ในรู ปแบบไฟล์ PDF หรื อ CSV ผู้ขอใช้ บริ การต้ องใส่รหัสผ่านในการเปิ ดเอกสารดังกล่าวตามแบบและวิธีที่
ธนาคารกาหนด
ในกรณีที่ผ้ ูขอใช้ บริ การพบข้ อผิดพลาดจากการดาเนิ นการ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถติดต่อสาขาของธนาคารในวันและเวลาทาการของ
ธนาคาร K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888888 ได้ ทกุ วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือช่องทางอืน่ ทีธ่ นาคารกาหนด
ในกรณี ที่ ผ้ ูข อใช้ บ ริ ก ารประสงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลงช่ อ งทางรั บ ข้ อ มูล ที่ แ จ้ ง ไว้ กั บ ธนาคาร ผู้ข อใช้ บ ริ ก ารต้ อ งแจ้ ง ช่ อ งทางรั บ ข้ อ มูล ที่
เปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกาหนด และธนาคารจะส่งเอกสารทางช่องทางรับ ข้ อมูล
ตามที่เปลี่ยนแปลงในรอบการส่งถัดไป หรือตามที่ธนาคารกาหนด
บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว ข้ อกาหนดและเงื่ อนไข ข้ อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการ ผู้ติดต่อหลัก ไม่ว่าจะโดยส่งเอง
หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ระบุในใบสมัครฯ หรื อส่งเป็ น Email ไปยัง Email Address ที่ระบุในคาขอ
หรื อส่ง Short Message Service (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ระบุในคาขอ หรื อผ่านบริ การ/ช่องทางตามที่ผ้ ูขอใช้ บริ การ
ตกลงไว้ กับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรี ยกที่อยู่ Email Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ/
ช่องทางดังกล่าวว่า “ช่ องทำงรั บข้ อมูล”) ให้ ถือว่าได้ ส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ โดยไม่ต้องคานึงถึงว่าจะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่
และแม้ ว่าส่งให้ ไม่ได้ เพราะช่องทางรับข้ อมูลถูกย้ ายหรื อถูกเปลี่ยนแปลงไปหรื อ ถูกรื อ้ ถอน โดยผู้ข อใช้ บริ การไม่ได้ แจ้ งการย้ าย การ
เปลี่ยนแปลง หรื อการรื อ้ ถอนนั ้นให้ ธนาคารทราบก็ดี หรื อส่งให้ ไ ม่ได้ เพราะหาช่องทางรับข้ อมูลไม่พบก็ดี ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ รับและ
ทราบหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว หรื อข้ อมูลดังกล่าวแล้ วโดยชอบ ทังนี
้ ้ หากมีการย้ าย การเปลี่ยนแปลง หรื อการรื อ้ ถอนช่องทางรับ
ข้ อมูล ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
ในกรณีที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะ ไม่ได้ ระบุรายละเอียดในเรื่ องใดไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ ใช้ บังคับตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้ บริ การทัว่ ไป ในกรณีที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะ ขัดหรื อแย้ งกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การทัว่ ไป
ให้ ใช้ บังคับตามข้ อ กาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การเฉพาะ และให้ ถือว่าข้ อกาหนดและเงื่อ นไขการใช้ บริ การเฉพาะเป็ นส่วนหนึ่งของ
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ด้ วย แต่ถ้ามีความไม่ชดั เจนในเงื่อนไขใด ผู้ขอใช้ บริการตกลงปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของธนาคารทุกประการ
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น
ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ภาษีอากร
13.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้ บริ การไม่ว่าจะเรี ยกว่า ค่าธรรมเนียม ค่าบริ การหรื อชื่ออื่นใด ให้ แก่ธนาคาร ภายใน
กาหนดเวลาชาระของค่าตอบแทนนั ้นๆ
13.2 ผู้ขอใช้ บริการตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษีอากร และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริการ (หากมี)แต่เพียงฝ่ ายเดียว
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หากธนาคารจาต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากรและ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ขอใช้ บริ การไปก่อน
ผู้ขอใช้ บริการตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
14. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ บริการ
14.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อ
ผู้ขอใช้ บริการให้ ความยินยอม
14.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยหาก
เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริการของผู้ขอใช้ บริการ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริการที่สอดคล้ องกับต้ นทุน
ที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูล
อันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนด
14.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ นอย่างอื่น
ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
15. การสิ ้นสุดของบริการและผลการสิ ้นสุด
15.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกบริ การเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อเฉพาะผู้ขอใช้
บริ การรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับ
และ/หรื อยกเลิกบริ การ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และธนาคาร
ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าว
15.1.1 ข้ อ มูล รายละเอียด คารั บรองหรื อคายืนยันใดๆ ที่ ผ้ ูข อใช้ บริ การให้ ไว้ แ ก่ธนาคาร ไม่เป็ นความจริ ง ไม่ถูกต้ อ ง หรื อ อาจ
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสาคัญ
15.1.2 ปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ ว่า ข้ อมูลและ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการตาม
ใบสมัคร หรื อการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณ อาจกระทบต่อสิทธิของธนาคาร
หรื อบุคคลอื่น อาจมีวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
อาจทาให้ ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรืออาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
15.1.3 ผู้ขอใช้ บริ การปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้ บริ การนีไ้ ม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด รวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียม/ค่าบริ การ/ค่าใช้ จ่าย/
ค่าปรับ/ภาษีอากร
15.1.4 มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นหรืออาจจะเกิดขึ ้นอันทาให้ ธนาคารเชื่อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการหรื อความสามารถใน
การชาระหนีข้ องผู้ขอใช้ บริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ขอใช้ บริ การเลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ ดาเนิน
ธุรกิจ หรือชาระบัญชี
15.1.5 ธนาคารไม่สามารถหักเงินเพื่อดาเนินการตามใบสมัคร และเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้
15.1.6 ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
15.2 ในกรณีที่ผ้ ูขอใช้ บริ การต้ องการยกเลิกการใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าผ่าน K-Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888888 ได้ ทกุ วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่สาขาของธนาคารภายใน
วันและเวลาทาการของธนาคาร (สาหรับผู้ขอใช้ บริ การนิติบุคคลสามารถแจ้ งยกเลิกได้ เฉพาะที่สาขาหรื อผู้ดูแลลูกค้ าของธนาคาร
เท่านั ้น) หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด และดาเนินการต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะยกเลิกการใช้ บริการตามความ
ประสงค์ของผู้ขอใช้ บริการโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแต่ธนาคารได้ รับแจ้ งความประสงค์ยกเลิกการใช้ บริการและเอกสารประกอบจาก
ผู้ขอใช้ บริการครบถ้ วน โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบ
15.3 กรณีที่เงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้สิ ้นสุดลง ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ไม่เป็ นการยกเลิกภาระหน้ าที่ใดๆ ซึ่ง ผู้ขอใช้ บริ การยังปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนตาม
เงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ จนกว่าผู้ขอใช้ บริการจะปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ดงั กล่าวจนครบถ้ วนแล้ ว
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการเฉพาะ สาหรับการรับรายการเดินบัญชีเงินฝากทางอีเมล
1.

2.

3.

ผู้ขอใช้ บริ การสามารถสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้ บริ การ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงรอบการส่ง รู ปแบบไฟล์เอกสาร หรื อ E-mail Address)
ที่สาขาของธนาคารภายในวันและเวลาทาการของธนาคาร หรื อผ่านช่องทาง K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888888 ได้ ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด (ยกเว้ นกรณีสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้ บริการสาหรับ ผู้ขอใช้ บริการนิติบุคคล สามารถ
ดาเนินการได้ เฉพาะที่สาขาของธนาคาร และผู้ดแู ลความสัมพันธ์ลกู ค้ าเท่านั ้น)
ธนาคารจะส่งรายการเดินบัญชีเงินฝากให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการทางอีเมล ตามเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ ดังนี ้
2.1 รายสัปดาห์ เป็ นรายการเดินบัญชีตงแต่
ั ้ วนั จันทร์ ของสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่จะส่ง โดยธนาคารจะส่งรายการ
เดินบัญชีให้ ผ้ ขู อใช้ บริการในวันจันทร์ ของสัปดาห์ที่จะส่ง
2.2 รายปั กษ์ (15 วัน) เป็ นรายการเดินบัญชีตงั ้ แต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือนเดียวกัน โดยธนาคารจะส่งรายการเดินบัญชีให้ ผู้ขอใช้
บริ การในวันถัดไป และรอบต่อไปจะเป็ นรายการเดินบัญชีตงั ้ แต่วันที่ 16 จนถึงวันสิ ้นเดือนของเดือนเดียวกัน และจะส่งให้ ผู้ขอใช้
บริการในวันถัดไป
2.3 รายเดือน เป็ นรายการเดินบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 จนถึงวันสิ ้นเดือนของเดือนเดียวกัน โดยธนาคารจะส่งรายการเดินบัญชีให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ในวันถัดไป
บริการนี ้ใช้ สาหรับตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวันของผู้ขอใช้ บริการเท่านั ้น

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการเฉพาะ สาหรับการรับรายการเดินบัญชีเงินฝากทางไปรษณีย์ (สาหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเท่านั ้น)
1. ผู้ใช้ บริ การสามารถสมัคร/เปลี่ย นแปลงการใช้ บริ การที่ส าขาของธนาคารภายในวันและเวลาท าการของธนาคาร หรื อ ผ่านช่อ งทาง
K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888888 ได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด (ยกเว้ นกรณีสมัคร/
เปลี่ยนแปลงการใช้ บริ การสาหรับ ผู้ใช้ บริ การนิติบุคคล สามารถดาเนินการได้ เฉพาะที่สาขาของธนาคาร และผู้ดูแลความสัมพันธ์ ลูกค้ า
เท่านั ้น)
2. ธนาคารจะส่งรายการเดินบัญชีรายเดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 จนถึงวันสิ ้นเดือนของเดือนเดียวกัน ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การทางไปรษณีย์ ตามแบบฟอร์ ม
และระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด แต่หากในเดือนใดไม่มีรายการเดินบัญชี ธนาคารจะไม่นาส่งรายการเดินบัญชีในเดือนนั ้นให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการสามารถตรวจสอบข้ อมูลบัญชีได้ ผ่านช่องทาง K-Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-8888888 สาขาของธนาคาร หรือ
ช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด
3. บริการนี ้ใช้ สาหรับตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้ใช้ บริการเท่านั ้น
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