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ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการเปิดและใช้บัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) 

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ฉบบันี ้(“ข้อกาํหนดและเงื่อนไข”) ใชบ้งัคบั

ระหวา่ง บมจ. ธนาคารกสกิรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) กบัผูท่ี้ขอเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) 

(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ฝาก” และจะเรยีกบญัชีเงินฝากนีว้า่ “บัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)”) โดยผูฝ้ากตกลงยินยอม

ผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขดงันี ้

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) 

• บคุคลธรรมดา สญัชาติไทยมีอาย ุ12 ปีบรบิรูณข์ึน้ไป  

ลักษณะของบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)   

• มีทัง้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ประเภทประจาํอิเล็กทรอนิกส ์(K-eFixed 

Account) ประเภททวีทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eTaweesup Account) และ/หรือบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกสป์ระเภทอ่ืน 

ทัง้นี ้เป็นไปตามท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้รกิารในแตล่ะขณะ  

• เป็นบญัชีเงินฝากประเภทไมม่ีสมดุคูฝ่าก (Non Passbook) ช่ือบญัชีเงินฝากจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูฝ้าก โดยไมอ่นญุาต

ใหใ้ชช่ื้ออ่ืนหรอืนามแฝงหรอืใหผู้อ่ื้นเป็นผูร้บัผลประโยชน ์และไมส่ามารถเปิดบญัชีช่ือรว่มได ้ 

• ผูฝ้ากไม่มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิตามบญัชีเงินฝากใหผู้อ่ื้น เปลี่ยนมือ แกไ้ข หรือนาํไปเป็นหลกัประกันแก่บุคคลอ่ืน ไม่ว่า

ทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่น เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสอืจากธนาคารก่อน 

• ผูร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้รงิตอ้งเป็นผูเ้ปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) เองเทา่นัน้ 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS  

• ขั้นตอนสาํหรับผู้ฝากที่ต้องการเปิดบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) พร้อมสมัครใช้บริการ K PLUS 

เพื่อผูกกับบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ดังกล่าว ดังนี้ 

(1) ผูฝ้ากดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนับรกิาร K PLUS โดยกรอกขอ้มลูและปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีปรากฎบนหนา้จอจนถึง

ขัน้ตอนการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน ไดท้กุวนัตลอด 24 ชั่วโมง 

(2) ผูฝ้ากตอ้งไปพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนท่ีสาขาของธนาคาร หรือจุดบริการท่ีธนาคารกาํหนด หรือพิสจูนแ์ละยืนยนั

ตวัตนผา่นระบบและแพลตฟอรม์ของ NDID ผา่นบรกิาร K PLUS  

(3) เมื่อผูฝ้ากไดพิ้สจูนแ์ละยืนยนัตวัตนเรียบรอ้ยแลว้ ผูฝ้ากจะตอ้งเขา้แอปพลิเคชนับริการ K PLUS เพ่ือปฏิบตัิตาม

ขัน้ตอนท่ีเหลือจนครบถว้นสมบรูณ ์โดยหากผูฝ้ากดาํเนินการตามขอ้ (2) นีร้ะหว่างเวลา 06.00 น. – 20.00 น. การเปิด

บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) และการสมัครใช้บริการ K PLUSจะมีผลสาํเร็จทันที หากผู้ฝาก

ดาํเนินการตามขอ้ (2) นีภ้ายหลงัเวลา 20.00 น. การเปิดบญัชีจะมีผลสาํเรจ็ในวนัถดัไปเวลา 06.00 น. 

(4) ผูฝ้ากจะตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการทัง้หมดใหเ้สร็จสิน้ ภายใน 15 วนั (กรณีพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนท่ีสาขา

ของธนาคารหรอืจดุบรกิารท่ีธนาคารกาํหนด) หรอืภายใน 24 ชั่วโมง (กรณีพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนผา่นระบบและ

แพลตฟอรม์ของ NDID ผ่านบริการ K PLUS) นบัตัง้แต่วนัท่ีผูฝ้ากใหข้อ้มลูไวก้ับธนาคารตามขอ้ (1) เสร็จสิน้

หากผู้ฝากไม่ดาํเนินการตามกระบวนการทั้งหมดใหเ้สรจ็สิน้ภายในกาํหนดระยะเวลาดงักลา่ว ถือวา่การเปิด

บญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) และการสมคัรใชบ้ริการ K PLUS ไม่สาํเร็จและธนาคารจะนาํขอ้มูล

และรายละเอียดท่ีผูฝ้ากใหไ้วแ้ก่ธนาคารออกจากระบบของธนาคาร    
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• ขั้นตอนสาํหรับผู้ฝากรายเดิมที่เคยสมัครใช้บริการ K PLUS แล้ว ดังนี้ 

(1) ผูฝ้ากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS ไดทุ้กวัน  ระหว่างเวลา 

06.00 น. – 20.00 น. โดยการ Login เขา้สู่บริการ K PLUS ตามปกติ ไปที่เมนู “บริการอื่น” เลือกเมนูย่อย 

“เปิดบญัชีเงินฝาก” และกด “เปิดบญัชีใหม”่ กรอกขอ้มลูและปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีปรากฎบนหนา้จอ  

(2) ผูฝ้ากปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีปรากฏบนหนา้จอ จนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยคือการกดปุ่ มยืนยนัขอ้มลูการเปิดบญัชี 

• การเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS จะสมบูรณก็์ต่อเมื่อธนาคารแจง้ผลการเปิด

บญัชีผ่านฟังกช์นั Feed ของบริการ K PLUS และ E-mail Address (ถา้มี) หรือตามช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนดตอ่ไป

ในอนาคต โดยจะแจง้ภายใน 24 ชั่วโมง นบัตัง้แตว่นัท่ีผูฝ้ากดาํเนินการตามขัน้ตอนการเปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์

(K-eAccount) ผา่นบรกิาร K PLUS ครบถว้นสมบรูณ ์  

ช่องทาง/บริการในการทาํธุรกรรม  

• ผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ตามท่ีธนาคารกาํหนดไดผ้่าน

ช่องทาง/บรกิารตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้  

- บริการ K PLUS และเคร่ือง ATM/CDM : ผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมทุกประเภท ตามท่ีธนาคารเปิดใหบ้ริการเช่น  

ฝาก ถอน โอนเงิน ชาํระคา่สนิคา้/บรกิาร ชาํระคา่สาธารณปูโภค  และชาํระคา่ใชจ้่ายตา่งๆ  

- สาํนักงานสาขาของธนาคาร : ผูฝ้ากสามารถฝาก ถอน และบรกิารอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้รกิารตอ่ไปในอนาคต 

- K-Contact Center โทร. 02-8888888 : ผูฝ้ากสามารถขอรายการเดินบัญชี อายัดหรือยกเลิกอายัดบัญชี รวมถึง

สามารถใชบ้รกิารอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้รกิารตอ่ไปในอนาคต 

- จุดบริการตัวแทนของธนาคาร ผูฝ้ากสามารถฝากเงิน และถอนเงิน 

• หาก (1) ผูฝ้ากเปลี่ยนหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หรือ (2) ผูฝ้ากยกเลิกการใชบ้ริการ K PLUS ผูฝ้ากจะยงัสามารถใช้

บริการผ่านเครื่อง ATM/CDM สาํนักงานสาขาของธนาคาร K-Contact Center และจุดบริการตัวแทนของธนาคาร  

ไดต้ามประเภทธุรกรรมท่ีธนาคารกาํหนดใหส้ามารถใชบ้รกิารผ่านช่องทาง/บริการนัน้ๆ ทัง้นี ้หากผูฝ้ากไดข้อใชบ้รกิาร  

K PLUS ใหม่ ผูฝ้ากสามารถผูกบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ของตน กับบริการ K PLUS ไดใ้หม่ โดย 

ผูฝ้ากจะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีธนาคารกาํหนด 

การปิดบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  

• ผูฝ้ากสามารถปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ผา่นบรกิาร K PLUS ระหวา่งเวลา 06.00 น. – 22.00 น.  

• กรณีผูฝ้ากท่ีใชบ้ริการ K PLUS ตํ่ากว่า version 5.3 ผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดท่ีมีอยู่ในบญัชีเงินฝาก

อิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ณ วนัทาํรายการปิดบญัชี (หากมี) ออกไปยงับัญชีเงนิฝากของธนาคารกสิกรไทยบญัชีอ่ืน 

(ของบคุคลใดก็ได)้ ก่อนจึงจะสามารถปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส(์K-eAccount)  ได ้โดยธนาคารจะดาํเนินการจ่าย

ดอกเบีย้คงคา้ง (หากมี) ไปยงับัญชีเงนิฝากที่ผู้ฝากทาํรายการโอนเงนิฝากคงเหลือไปข้างต้น และปิดบญัชีเงินฝาก

อิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ใหภ้ายในวันทาํการถดัไป  

• กรณีผูฝ้ากท่ีใชบ้ริการ K PLUS ตัง้แต่ version 5.3  ผูฝ้ากจะตอ้งโอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดท่ีมีอยู่ในบญัชีเงินฝาก

อิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ณ วนัทาํรายการปิดบญัชี (หากมี) ออกไปยงับัญชีเงินฝากอื่นธนาคารใดก็ได้ โดย

ธนาคารจะดาํเนินการโอนเงินตน้ พรอ้มจ่ายดอกเบีย้เงินฝากท่ีคา้งจ่าย (หากมี) ไปยงับญัชีเงินฝากท่ีผูฝ้ากระบุ และ 

ปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ใหภ้ายในวนัท่ีผูฝ้ากแสดงความประสงคข์อปิดบญัชี    
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• ธนาคารจะแจง้ผลการปิดบญัชีผา่น SMS และ E-mail address (ถา้มี) ท่ีผูฝ้ากแจง้ไวก้บัธนาคาร และฟังกช์นั Feed ของ

บรกิาร K PLUS หรอืตามช่องทางอ่ืนท่ีธนาคารกาํหนดตอ่ไปในอนาคต  
 

กรณีปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ผา่นช่องทาง/บรกิารอ่ืนๆ (ถา้มี) 

• ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์สําหรับการปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ใน 

แตล่ะช่องทาง/บรกิารตามท่ีธนาคารกาํหนด 
 

อัตราดอกเบีย้เงนิฝากและอัตราค่าธรรมเนียม 

• เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากและอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร ท่ีธนาคารประกาศกาํหนดในแตล่ะขณะ 

และอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามท่ีธนาคารจะประกาศกาํหนดเป็นคราวๆ ไป 

รายการเดินบัญช ี     

• ผูฝ้ากตกลงชาํระคา่ธรรมเนียมในการขอรายการเดินบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั (หากมี) ตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 

• กรณีเปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount)  

-   ผูฝ้ากสามารถขอรบัรายการเดินบญัชีเงินฝากยอ้นหลงัผ่านบริการ K PLUS (สงูสดุ 12 เดือน) หรือผ่าน K-Contact 

Center โทร. 02-8888888  

-   สาํหรบัผูฝ้ากรายเดิมท่ีเคยสมคัรใชบ้ริการ K PLUS และตอ้งการเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) เพ่ิม

ผ่านบริการ K PLUS ผูฝ้ากจะตอ้งสมคัรบริการรบัเอกสารอิเล็กทรอนิกสก์สิกรไทย หรือช่ืออ่ืนท่ีธนาคารพิจารณา

เปลี่ยนแปลงตามท่ีธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริการ K-eDocument”) พรอ้มกบัการเปิดบญัชีเงิน

ฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) เพ่ือรบัรายการเดินบญัชีผา่น E-mail Address โดยผูฝ้ากตกลงยินยอมปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขการใช้บริการ K-eDocument ท่ีระบุในข้อกําหนดและเง่ือนไขการเปิดและใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

อิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount)  

- สาํหรบัผูฝ้ากท่ีตอ้งการเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) พรอ้มสมคัรใชบ้ริการ K PLUS ผูฝ้ากสามารถ

สมัครบริการ K-eDocument ได้ท่ีสาํนักงานสาขาของธนาคาร หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888 หรือ

ช่องทาง/บรกิารอ่ืนท่ีธนาคารจะเปิดใหบ้รกิารตอ่ไปในอนาคต  

เงือ่นไขอื่นๆ  

1. หากผูฝ้ากยินยอมใหผู้อ่ื้นใชบ้ญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ของผูฝ้ากเพ่ือรบัโอนหรือถอนเงินในทาง

ทจุริตจนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคารและ/หรือบคุคลอ่ืน ผูฝ้ากตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหาย 

ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

2. ในกรณีเกิดขอ้พิพาทเก่ียวกบับญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารพิจารณาและ

ดาํเนินการตา่งๆ ตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องธนาคาร 

3. การฝาก ถอน โอนเงิน ชาํระค่าสินคา้/บริการ  ชาํระค่าสาธารณูปโภค  และชาํระค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนด โดยผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมผ่านช่องทางตา่งๆ ของธนาคาร อาทิ ผ่าน

สาขาของธนาคาร ผ่านเครือ่ง ATM/CDM ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านจุดบรกิารตวัแทนของธนาคาร หรือผา่น

ช่องทางอ่ืนใดท่ีธนาคารจะจดัใหม้ีขึน้ตอ่ไป ตามประเภทธุรกรรมท่ีธนาคารกาํหนดใหส้ามารถใชบ้รกิารผา่นช่องทาง

นัน้ๆ ได ้ซึ่งในกรณีเหล่านีใ้หถื้อว่ารายการท่ีไดท้าํตามเง่ือนไขของแต่ละบริการและแต่ละช่องทางเป็นรายการ 

ท่ีถกูตอ้งและผกูพนัผูฝ้ากโดยไมต่อ้งทาํเอกสารหรือหลกัฐานในการฝากหรือถอนแตล่ะคราวอีก เวน้แต่ธนาคารจะ

กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้เมื่อผูฝ้ากทาํธุรกรรมดงักล่าวครบถว้นสมบูรณต์ามเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนดแลว้  

ผูฝ้ากตกลงใหถื้อวา่ยอดเงินฝากตามบญัชีในระบบของธนาคารเป็นยอดเงินฝากท่ีถกูตอ้ง 



  

9930041-04-22 
(v6e/0120/KB989/0820)      4/27 

4. ถ้าผู้ฝากเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หุ้นส่วน กรรมการ หรือมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในนิติบุคคลใด นาํเช็คท่ีสั่งจ่ายใหแ้ก ่

นิติบคุคลนัน้มาฝากเขา้บญัชีท่ีไม่ใช่บญัชีของนิติบคุคลตามหนา้เช็ค ธนาคารอาจปฏิเสธไมย่อมรบัฝากได ้แมว้า่

เช็คนัน้จะมีการสลกัหลงัโดยชอบของนิติบคุคลนัน้ๆ แลว้ก็ตาม 

5. หากในอนาคตธนาคารยินยอมให้มีการมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอาํนาจให้เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

อิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ได ้และผูฝ้ากมอบฉนัทะ และ/หรอื มอบอาํนาจใหบ้คุคลอ่ืนมาเบิกถอนเงินจากบญัชี

เงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) แทนผูฝ้าก ผูฝ้ากตกลงว่า หากปรากฏว่าผูฝ้ากถึงแก่กรรมลง และทายาท

ของผูฝ้ากมิไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบเป็นหนังสือ และธนาคารไดจ้่ายเงินแก่บุคคลท่ีผูฝ้ากมอบฉันทะ และ/หรือ  

มอบอาํนาจไปแลว้ก่อนท่ีธนาคารจะไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือดงักลา่ว ใหถื้อว่าธนาคารไดจ้่ายเงินไปโดยถกูตอ้งแลว้ 

โดยธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบตอ่ผูฝ้าก หรอืทายาทของผูฝ้ากแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

6. ในกรณีท่ีผูฝ้ากนาํเช็คมาฝากเขา้บญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount)  ธนาคารจะจดัการเรียกเก็บเงินตาม

เช็คใหต้ามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีท่ีธนาคารพาณิชยส์ว่นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตัิกนัอยู ่

แต่ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คท่ีนาํฝากนัน้ ไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัรองการนาํเขา้บัญชีผูร้บัเงิน (Payee’s 

Account Credit) รบัรองสลกัหลงั (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรบัประกัน

การใช้เงิน (Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏในภายหลงัว่าผูฝ้ากไม่มีสิทธิในเช็คนัน้ หรือ 

มีสทิธิแตเ่พียงบกพรอ่ง  เป็นเหตใุหธ้นาคารตอ้งรบัผิดชอบใชเ้งินใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของเช็คอนัแทจ้รงิหรอืผูห้นึง่ผูใ้ดไป 

ผูฝ้ากจะตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่ธนาคารตามจาํนวนท่ีธนาคารตอ้งเสยีไปนัน้ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุท่ีธนาคาร

ประกาศกาํหนด สาํหรบัลกูคา้ท่ีปฎิบตัิผิดเง่ือนไข หรือผิดนดัชาํระหนี ้นบัแต่วนัท่ีธนาคารไดจ้่ายเงินนัน้เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีเรียกเก็บแลว้ไม่ไดเ้งินตามเช็คท่ีนาํมาฝากนัน้ๆ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ ในเวลาอนัสมควร และ 

ผูฝ้ากจะตอ้งมาติดต่อขอรบัเช็คคืนโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีตอ้งติดตามว่าเช็คท่ีฝากเรียกเก็บนัน้ 

สามารถเรียกเก็บไดห้รือไม่ ซึ ่งถา้เรียกเก็บเงินไม่ได ้ผูฝ้ากมีหนา้ที่ติดตามขอรบัเช็คนัน้คืน ในกรณีที่ผูฝ้าก

ละเลยไมม่าติดตอ่ขอรบัเช็คคืน  หากเกิดความเสยีหายแตอ่ยา่งใด ผูฝ้ากตกลงรบัผิดชอบเองทัง้สิน้ 

7. ในการโอนเงิน ธนาคารจะทาํการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ของผูฝ้าก ตามจาํนวนเงิน

ท่ีผูฝ้ากระบพุรอ้มค่าธรรมเนียม (เป็นไปตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคาร) (หากมี) และเงินจะถกูโอน

เขา้บญัชีของผูร้บัโอนทนัทีหลงัจากท่ีผูฝ้ากไดท้าํรายการโอนเงิน ยกเวน้แต่การโอนเงินต่างธนาคารจะตอ้งเป็นไป

ตามระยะเวลาท่ีธนาคารกาํหนดเทา่นัน้ 

8. ผูฝ้ากสามารถรบัหลกัฐานการทาํรายการ และขอตรวจสอบรายการเดินบญัชีไดผ้่านช่องทาง/บริการต่างๆ ตามท่ี

ธนาคารกาํหนด อนึง่ “หลักฐานการทาํรายการ” หมายถึง เอกสารหลกัฐานอนัไดแ้ก่ ใบบนัทกึรายการ ใบแจง้การ

โอนเงิน ใบแจง้รายการ (Statement) และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีทาํดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์และสื่อบนัทึกขอ้มูล หรือ 

สือ่บนัทกึขอ้มลูอ่ืนใดท่ีใชเ้ก็บขอ้มลู หรอืหลกัฐานอ่ืนใดท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยไดก้าํหนดขึน้ในอนาคต 

9. ผู้ฝากตกลงชาํระค่าบริการรกัษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินขา้มเขตสาํนกัหกับญัชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให ้

หกัเงินดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ได ้ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนด 

และหากไม่มีเงินฝากเหลือผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารพิจารณาปิดบัญชีเงินฝากได ้โดยธนาคารจะแจ้งใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

10. ในกรณีท่ีธนาคารตอ้งนาํสง่ภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้เงินฝากในบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ของ 

ผูฝ้าก แตธ่นาคารไมไ่ดท้าํการหกัภาษีไวก้่อน  ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูฝ้ากท่ีมี

อยูก่บัธนาคารไมว่า่ประเภทใดไดท้นัที โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้หรอืทาํหลกัฐานใดๆ ใหแ้ก่ผูฝ้ากอีก 
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11. ในกรณีผูฝ้ากมีหนีส้นิท่ีตอ้งชาํระอยูก่บัธนาคาร ไมว่า่จะมีหลกัประกนัหรอืไมก็่ตาม ผูฝ้ากยินยอมใหธ้นาคารมีสทิธิ

หกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูฝ้ากมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือ 

ในอาํนาจสั่งการของธนาคารไมว่า่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรอืไดอ้าํนาจสั่งการนีม้า

โดยทางใด เพ่ือเขา้ชาํระหนี ้และ/หรือ ความรบัผิดชอบของผูฝ้ากไดท้นัทีโดยไม่จาํตอ้งบอกกล่าว ทัง้นีจ้ะนาํสง่

หลกัฐานการหกับญัชีใหผู้ฝ้ากทราบ 

12. กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า  การฝากเงินของผูฝ้ากเป็นบญัชีเงินฝากผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของธนาคาร หรอืตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลธนาคาร หรอืกฎหมายกาํหนด

ไวเ้ป็นการเฉพาะ ธนาคารมีสิทธิปิดบญัชี และทาํการเปิดบญัชีใหม่ เพ่ือโอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีใหม่ โดยเริ่ม

สญัญาการฝากใหม ่ตามท่ีธนาคาร หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลธนาคาร หรอื

กฎหมายกาํหนด โดยธนาคารจะหกัดอกเบีย้ท่ีธนาคารคาํนวณใหใ้นบญัชีเงินฝากท่ีผิดประเภทนัน้ (หากมี) คืน 

และจ่ายดอกเบีย้ในบญัชีเงินฝากท่ีเปิดใหมย่อ้นหลงัใหน้บัแตว่นัท่ีผูฝ้ากนาํฝากตามระยะเวลาการฝากจรงิในอตัรา

ดอกเบีย้ตามประเภทของบญัชีท่ีเริม่สญัญาการฝากใหมต่ามท่ีธนาคารประกาศกาํหนด 

13. ผูฝ้ากรบัรองวา่ บรรดาเอกสาร ขอ้มลู รายละเอียดใด ๆ ท่ีปรากฏ และ/หรอื ท่ีไดม้ีการจดัสง่มาใหธ้นาคาร ไมว่า่จะ

สง่มาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะสง่ดว้ยตวัผูฝ้ากเองหรือบคุคลท่ีผูฝ้ากมอบหมาย มีความครบถว้น ถกูตอ้ง แทจ้รงิ 

เป็นปัจจุบนั และเป็นขอ้มลูของผูฝ้าก โดยผูฝ้ากมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอเปิดบญัชีและ

การทาํธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเปิดบญัชี   

14. หากผูฝ้ากมีความประสงคจ์ะขอแกไ้ขขอ้มูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร 

15. ในกรณีเอกสาร / ขอ้มลู เก่ียวกบัการเปิดบญัชีของผูฝ้ากท่ีใหไ้วแ้ก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขและ

หลกัเกณฑข์องธนาคาร / หน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดแูลธนาคาร / หนว่ยงานของรฐั ผูฝ้ากมีหนา้ท่ีนาํสง่และ/หรอื

ดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสาร/ขอ้มลูการเปิดบญัชีกบัธนาคารใหถู้กตอ้งครบถว้นโดยเร็ว หากไม่ดาํเนินการ ผูฝ้าก 

ตกลงยินยอมใหส้ทิธิธนาคารสามารถระงบัการฝากถอน โอนเงิน และ/หรอืธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เก่ียวกับบญัชี

ของผูฝ้ากไดจ้นกว่าผูฝ้ากจะไดด้าํเนินการเก่ียวกับเอกสาร / ขอ้มูล การเปิดบญัชีของผูฝ้าก ใหถ้กูตอ้งครบถว้น

ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑด์งักลา่ว 

16. เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีผูฝ้ากพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการดาํเนินการ หรือในกรณีท่ีมี

เหตท่ีุตอ้งระงบัการดาํเนินการภายใตบ้ริการนีเ้ป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีการยกเลิก

การระงับการดาํเนินการดงักล่าว ผูฝ้ากสามารถติดต่อธนาคารไดท่ี้ K-Contact Center โทร. 02-8888888 เมื่อ 

ผูฝ้ากดาํเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคารกาํหนดครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ ธนาคารตกลงดาํเนินการระงบัการ

ดาํเนินการให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ฝากนั้น โดยผู้ฝากยังคงเป็นผู้ร ับผิดชอบในการ

ดาํเนินการ และรายการธุรกรรมท่ีไดเ้กิดขึน้ก่อนท่ีธนาคารจะมีการระงับการดาํเนินการตามท่ีไดร้บัแจง้ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยตอ่คาํรอ้งขอใดๆท่ีขดัต่อขอ้กาํหนด/หลกัเกณฑข์องธนาคาร ทางราชการ 

และ/หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย  

กรณีท่ีผูฝ้ากพบขอ้ผิดพลาดใดๆ จากการชาํระเงิน และ/หรือการโอนเงิน หรือในกรณีท่ีมีเหตท่ีุตอ้งระงบั

การดาํเนินการภายใตบ้ริการนีผู้ฝ้ากจะตอ้งใหข้อ้มลูเรื่อง วนั เวลา ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จาํนวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม 

หรอืขอ้มลูอ่ืนใดตามท่ีธนาคารจะรอ้งขอและธนาคารจะทาํการสอบสวนตามท่ีไดร้บัแจง้ ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาด (หากมี) โดยยดึหลกัเกณฑข์องทางราชการ และ/หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรอืธนาคาร

เป็นหลกั 
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17. หากความเสียหายเกิดขึน้จากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์การใช้บริการของผู้ฝาก หรือเกิดจากระบบเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ธนาคารไมต่อ้งรบัผิดชอบตอ่ผูฝ้าก หรอืผูร้บัโอนเงิน 

18. ผูฝ้ากตกลงยินยอมวา่ ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ท่ีไม่วา่ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น 

ท่ีมีอยู่ตามบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามท่ี

ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไมจ่าํตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูฝ้ากแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ แตจ่ะมีการแจง้ใหผู้ฝ้าก

ทราบ ทัง้นีแ้ตผู่ฝ้ากจะโอนสทิธิ และ/หรอืประโยชน ์และ/หรอืหนา้ท่ีไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพียงบางสว่นท่ีมีอยูต่ามบญัชี

เงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ใหแ้ก่บคุคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ไม่ไดโ้ดยเด็ดขาด เวน้แต่ไดร้บั

ความยินยอมจากธนาคารลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

19. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) 

19.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขท่ีสง่ผลใหผู้ฝ้ากเกิดภาระหรอืความเสีย่งท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

จะมีผลเมื่อผูฝ้ากใหค้วามยินยอม 

19.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได ้ตามท่ีธนาคาร

เห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลีย่นแปลงท่ีมีผลกระทบตอ่การใชบ้รกิารของผูฝ้าก (เช่น การปรบัคา่ธรรมเนียม

การใชบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกับตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการใหบ้ริการ การเปลี่ยนแปลง 

วนัครบกาํหนดชาํระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจน

ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หรอืระยะเวลาอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

19.3 หากมีกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็น

การเฉพาะเป็นอยา่งอ่ืน ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑด์งักลา่วได ้

20. ธนาคารมีสิทธิระงบัการเคลื่อนไหวบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) และ/หรือทาํการอายดัเงินฝากใน

บญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) และ/หรอืปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) และ/หรอืระงบั 

และ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต ่

ผูฝ้ากรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ เวน้แต ่ในกรณีดงัจะกลา่วตอ่ไปนี ้ผูฝ้ากตกลงให้

ธนาคารมีสิทธิตามท่ีระบุขา้งตน้ไดท้ันทีตามท่ีธนาคารเห็นสมควร อนึ่ง ผูฝ้ากตกลงยอมรบัว่า ธนาคารไม่ตอ้ง

รบัผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดจากการดาํเนินการดงักลา่ว 

20.1 ในกรณีท่ีขอ้มูล รายละเอียด คาํรบัรอง หรือคาํยืนยันใดๆ ท่ีผูฝ้ากใหไ้ว ้ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกตอ้งหรืออาจ

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั 

20.2 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้่า  ขอ้มลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ท่ีผูฝ้ากแจง้ แก่ธนาคาร 

ใหด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้หรือการใชบ้ริการของผูฝ้าก อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทาง

ท่ีไมเ่ป็นคณุเกิดขึน้ หรอือาจกระทบตอ่สิทธิของธนาคารหรือบคุคลอ่ืน หรอืมีความเสีย่งวา่ผูฝ้ากอาจใชบ้ญัชี

โดยมีวตัถปุระสงคอ์นัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

หรืออาจทาํใหธ้นาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/หรือกฎขอ้บงัคบั และ/หรือคาํสั่งใดๆ และ/หรือคาํขอความ

รว่มมือใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจควบคมุหรอืกาํกบัดแูลธนาคาร 

20.3 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีธนาคารเช่ือไดว้่า ผูฝ้ากไม่ไดใ้ชบ้ญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) 

ดว้ยตนเอง หรอืมีบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผูฝ้ากใชบ้ญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ของผูฝ้าก 
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20.4 ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) มียอดเงินคงเหลอืเป็นลกูหนีธ้นาคาร หรอืบญัชีเงินฝาก

อิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ถกูอายดัโดยคาํสั่งศาล หรือเจา้พนกังานผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย หรือผูฝ้าก 

ถึงแก่กรรม หรอืบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) หรอืผูฝ้ากมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดกฎหมาย 

หรอืไดร้บัเงินจากการท่ีผูอ่ื้นไดก้ระทาํการโอนเงินเขา้ผิดบญัชี หรอืในกรณีอ่ืนท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

20.5 ผูฝ้ากปฏิบัติผิดขอ้กาํหนดและเง่ือนไขไม่ว่าขอ้หนึ่งขอ้ใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

คา่ใชจ้่ายตา่งๆ และภาษีอากร (หากมี)  

20.6 ธนาคารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสั่งและ/หรอืการขอความรว่มมือของศาล หรอืผูม้ี

อาํนาจตามกฎหมาย หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจควบคมุหรือกาํกบัดแูลธนาคาร 

21. บรรดาหนงัสือ จดหมาย คาํบอกกลา่ว ขอ้มลูใดๆ ท่ีธนาคารไดส้ง่ใหผู้ฝ้าก ไม่ว่าจะโดยสง่เองหรือสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังท่ีอยู่ท่ีผู้ฝากได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail Address ไปยัง E-mail 

Address ท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ธนาคาร หรือส่ง SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีท่ีผูฝ้ากไดแ้จง้ธนาคาร หรือผ่าน

บริการ/ช่องทางตามท่ีผูฝ้ากตกลงไวก้ับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกท่ีอยู่  

E-mail Address หมายเลขโทรศัพทเ์คลื่อนท่ีและบริการ/ช่องทางดังกล่าวว่า “ช่องทางรับข้อมูล”) ใหถื้อว่า 

ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูฝ้ากโดยชอบแลว้ ทัง้นี ้โดยไมต่อ้งคาํนงึถึงวา่จะมีผูร้บัไวห้รอืไม ่และแมว้า่สง่ใหไ้มไ่ดเ้พราะช่องทางรบั

ขอ้มลูถกูยา้ยหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน โดยผูฝ้ากไมไ่ดแ้จง้การยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอน

นัน้ใหธ้นาคารทราบก็ดี หรือสง่ใหไ้ม่ไดเ้พราะหาช่องทางรบัขอ้มลูไม่พบก็ดี ใหถื้อว่าผูฝ้ากไดร้บัและทราบหนงัสอื 

จดหมาย คาํบอกกล่าว หรือขอ้มูลดงักล่าวแลว้โดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการยา้ย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอน

ช่องทางรบัขอ้มลู ผูฝ้ากจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

22. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง คู่มือ คาํขอความรว่มมือ และหลกัเกณฑใ์ดๆ 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล หน่วยงานกาํกบัดแูล และหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจ (แลว้แตก่รณี) ทัง้ท่ีมีอยู ่

ในขณะนีแ้ละจะมีในภายหนา้ (รวมเรียกว่า “กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ผูใ้ช้บริการตกลงว่า ผูใ้ช้บริการจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ ์

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ทนัทีตามท่ีธนาคารจะแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ หากผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ

ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตุใหธ้นาคารถูกเรียกค่าปรบั ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใชจ้่าย 

ผูใ้ชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบชดใชค้า่ปรบั คา่เสยีหาย และ/หรอืคา่ใชจ้่ายดงักลา่วใหแ้ก่ธนาคารโดยพลนั 

23. ผูฝ้ากตกลงชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตามที่ธนาคารกาํหนดและแจง้ให ้

ผูฝ้ากทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในภายหนา้ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไข ในขอ้ 19.  

24. การลา่ชา้ หรืองดเวน้ใดๆในการใชส้ิทธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ตลอดจนคูม่ือ 

ระเบียบต่างๆ ของธนาคาร และบนัทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศพัท ์ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือใหค้วาม

ยินยอมในการผิดสญัญาของผูฝ้ากแตป่ระการใด 

25. ผูฝ้ากตกลงและยอมรบัว่า ในกรณีเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือ

ช่องทาง/บรกิารอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) และการลงนามตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันีไ้ดก้ระทาํภายใต้

บริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) การใชร้หสัผ่าน (PIN) และ/

หรอื รหสั One Time Password (OTP) และ/หรอืเครือ่งมืออ่ืนใดท่ีผูฝ้ากใชเ้ป็นเครือ่งมือในการ Log in เขา้สูบ่รกิาร 

K PLUS หรือเขา้สู่ช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) และ/หรือเพ่ือยอมรบั/ยืนยนั/ 

ลงนามประกอบการใชบ้รกิารตา่งๆ (ซึง่ในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของบรกิาร K PLUS หรอืช่องทาง/บรกิารอ่ืนตามท่ี
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ธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแต่กรณี) จะรวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงิน”) ถือเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์ 

ผูฝ้ากใชใ้นการยอมรบั/ยืนยนั/ลงนามเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือ

ผ่านช่องทาง/บรกิารอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแตก่รณี) และลงนามตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้

และการกระทาํใดๆ หากไดก้ระทาํไปโดยการใชเ้ครื่องมือโอนเงินดงักลา่วแลว้ ผูฝ้ากตกลงใหถื้อวา่ถกูตอ้งสมบรูณ์

นบัตัง้แต่เวลาท่ีมีการยอมรบั/ยืนยนั/ลงนามการทาํธุรกรรมเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่าน

บริการ K PLUS หรือผ่านช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถา้มี) (ตามแตก่รณี) และใหม้ีผลผกูพนัผูฝ้าก 

รวมทัง้ใหถื้อว่าเป็นการท่ีผูฝ้ากไดล้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสข์องผูฝ้ากใหไ้วแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็นหลกัฐานในการ 

ทาํขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันีโ้ดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ และตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการทาํธุรกรรม 

เปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) ผา่นบรกิาร K PLUS หรอืช่องทาง/บรกิารอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด 

(ถ้ามี) ดังกล่าว (ตามแต่กรณี) เป็นต้นฉบับเอกสารประกอบก ับขอ้กําหนดและเ งื ่อนไขฉบบันี  ้ใช เ้ ป็น

พยานหลกัฐานในการพิสจูนว์่าผูฝ้ากไดท้าํธุรกรรมการเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส ์(K-eAccount) ผ่าน

บริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอ่ืนตามท่ีธนาคารกาํหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และใช้ในการดาํเนินการ 

ทางกฎหมายไดท้กุประการ 

26. ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอืขอ้มลูใดๆ ของผูฝ้าก โดยมี

วตัถปุระสงคที์ ่จําเ ป็นเพื ่อการใหบ้ร ิการแก่ผูฝ้าก การดํา เน ินการตามคําขอของผูฝ้ากก่อนใหบ้ร ิการ  

การมอบหมายงานใหผู้อื้่นดาํเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานติดตอ่สื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน 

นอกจากนี ้ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่  

ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร์ว่มกนัใน

ลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ท่ี และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร Cloud Computing 

และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักลา่ว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่ไปไดภ้ายใต้

วตัถปุระสงคด์งักลา่วรายละเอียดอ่ืนๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในเว็บไซตข์อง

ธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

ในกรณีท่ีผูฝ้ากมีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดแก่ธนาคารเพ่ือดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงค์

ขา้งตน้ ผูฝ้ากขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบุคคลอ่ืนดังกล่าว หรือไดอ้าศัยหลกัเกณฑอ่ื์นทางกฎหมาย 

ในการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนดงักลา่วแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอ่ืนดงักลา่วทราบถึงรายละเอียด

การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 
 

27. ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอาํนาจใน

การพิจารณาขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้

28. ในการใชบ้รกิารรบัเงินโอน/สง่เงินโอนต่างประเทศ ผูฝ้ากตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูช่ือบญัชีและเลขท่ี

บญัชีของผูฝ้าก ไปยงัผูส้ง่เงินโอนและผูใ้หบ้ริการสง่เงินโอนในตา่งประเทศ หรือผูร้บัเงินโอนและผูใ้หบ้ริการรบัเงิน

โอนในต่างประเทศ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการกาํกบัดแูลท่ีมีผลใชบ้งัคบั

กับผูใ้หบ้ริการส่งเงินโอนในต่างประเทศหรือผูใ้หบ้ริการรบัเงินโอนในต่างประเทศ และเพ่ือความถูกตอ้งในการ 

ทาํธุรกรรม ทั้งนี ้หากผู้ฝากไม่ประสงคใ์ห้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลในกรณีดังกล่าว โดยผู้ฝากยอมรับว่าผูฝ้าก 

อาจไม่สามารถใชบ้ริการรบัเงินโอน/สง่เงินโอนต่างประเทศบางรายการท่ีตอ้งใชข้อ้มูลดงักลา่วได ้ผูฝ้ากสามารถ

ติดตอ่ธนาคารท่ี K-Contact Center โทร. 02-8888888 

 

 

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy


  

9930041-04-22 
(v6e/0120/KB989/0820)      9/27 

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการเปิดและใช้บัญชีเงนิฝากออมทรัพยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) 

จาํนวนบัญชีเงนิฝากออมทรัพยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ที่สามารถเปิดได ้

• ตั้งแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings 

Account) ผา่น K PLUS ไดส้งูสดุ 5 บญัชีตอ่ 1 คน หรอืเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนด  

จาํนวนเงนิขั้นตํ่าในการเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) คร้ังแรก 

• ไมก่าํหนดจาํนวนเงินฝากขัน้ตํ่า 

การฝากเงนิ 

• ผูฝ้ากสามารถฝากเงินเขา้บัญชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ดว้ยเงินสดผ่านสาขาของ

ธนาคาร จุดบริการตวัแทนของธนาคาร เครื่อง CDM หรือผ่านช่องทางบรกิารต่างๆ ท่ีธนาคารเปิดใหบ้ริการรบัฝากเงิน

สาํหรบับญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืนเขา้บญัชี

เงินฝากออมทรพัยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(K-eSavings Account)  

การถอนเงนิ 

• กรณีผูฝ้ากมีความประสงคจ์ะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ผูฝ้ากจะตอ้ง

ทาํรายการโอนเงินออกไปยงับญัชีเงินฝากบญัชีอ่ืน ผา่นบรกิาร K PLUS  

• บรกิารถอนเงินโดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต ผา่นเครือ่ง ATM  

• บรกิารถอนเงินโดยไมใ่ชบ้ตัรดว้ยบรกิาร K PLUS ผา่นเครือ่ง ATM สาขาของธนาคาร จดุบรกิารตวัแทนของธนาคาร หรอื

ช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีธนาคารกาํหนด 

วงเงนิการโอนเงนิ 

• เป็นไปตามวงเงินการโอนเงินของช่องทางต่างๆ ท่ีผูฝ้ากทาํรายการ ทัง้นี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยธนาคารจะ

ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ผา่นช่องทางตา่งๆ ตามท่ีธนาคารกาํหนด 

อัตราดอกเบีย้ 

• เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร โดยธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบีย้หลงัจากหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ี

กฎหมายกาํหนด (หากมี) ปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมของทกุปี  

เงือ่นไขการใชบ้ริการ K-eDocument 

• ธนาคารจะจดัสง่ขอ้มลูรายการเดินบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(K- eSavings Account) ใหผู้ฝ้ากเป็นรายเดือน 

ผ่านทางอีเมลตาม E-mail Address ท่ีผูฝ้ากระบุไวส้าํหรบัการใชบ้ริการ K PLUS โดยสรุปขอ้มูลรายการเดินบญัชี  

(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ข้อมูลเก่ียวกับรอบระยะเวลาท่ีส่งขอ้มูล ประเภทบัญชีเงินฝาก เลขท่ีบัญชีเงินฝาก  

วนั เดือน ปีท่ีทาํรายการ รายการถอนเงิน/ฝากเงินดว้ยเช็ค หรอืเงินสด ยอดเงินคงเหลอืในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีสง่ขอ้มลู

ถึงผูฝ้าก ช่องทางท่ีใชบ้รกิาร) ตัง้แต่วนัท่ี 1 จนถึงวนัสิน้เดือนของเดือนเดียวกนั และจะจดัสง่ขอ้มลูในรูปแบบ PDF File 

ใหผู้ฝ้ากในวนัถดัไป ทัง้นีผู้ฝ้ากตอ้งใส่รหสัผ่านในการเปิดดูขอ้มลูรายการเดินบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์ 

(K- eSavings Account)  โดยธนาคารขอสงวนสทิธิไมส่ง่รายการเดินบญัชีเงินฝากออมทรพัยบ์คุคลธรรมดาสาํหรบัรอบ

รายเดือน ท่ีไมม่ีรายการเดินบญัชีในรอบนัน้แก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
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• หากผูฝ้ากมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลง E-mail Address เฉพาะในส่วนของบริการ K-eDocument เท่านัน้ ผูฝ้าก

สามารถแจง้ความจาํนงไดผ้่านสาขาของธนาคารภายในเวลาทาํการของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีธนาคารจะเปิด

ใหบ้รกิารตอ่ไปในอนาคต และดาํเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการของธนาคาร  

เงือ่นไขอื่นๆ 

• ผู้ฝากต้องใช้บริการ K PLUS ควบคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) กรณีผูฝ้าก 

ไมเ่คยสมคัรใชบ้รกิารดงักลา่ว ตอ้งสมคัรใชบ้รกิารในวนัเปิดบญัชีดว้ย 

• กรณีผูฝ้ากมีเงินฝากคงเหลอืในบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(K-eSavings Account) ตํ่ากวา่จาํนวนเงินขัน้ตํ่าท่ี

ธนาคารกาํหนด และไมม่ีการเคลือ่นไหวติดตอ่กนัเกินกวา่ 1 ปี ผูฝ้ากยนิยอมชาํระคา่ธรรมเนียมรกัษาบญัชีเงินฝากใหแ้ก่

ธนาคาร ตามจาํนวนท่ีธนาคารกาํหนด โดยใหห้กัจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) 

ของผูฝ้ากไดท้นัที และ/หรอืปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(K-eSavings Account) และ/หรอืดาํเนินการอ่ืนใด

ตามท่ีธนาคารเห็นสมควรไดท้ันที โดยไม่ตอ้งแจ้งหรือไดร้บัความยินยอมจากผูฝ้ากล่วงหนา้ โดยกรณีท่ีธนาคารจะ 

หกัคา่ธรรมเนียมรกัษาบญัชีธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

• ใหถื้อว่าขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) เป็นสว่น

หนึง่ของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเปิดและใชบ้ญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส ์(K-eAccount) 

• กรณีท่ีผูฝ้ากเปิดบญัชีฝากออมทรพัยอิ์เล็กทรอนิกส ์(K-eSavings Account) พรอ้มสมัครบคัรเดบิตกสิกรไทย ผูฝ้าก 

ตกลงยินยอมตามข้อกาํหนดและเง่ือนไขการสมัครบัตรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบริการ K PLUS 

ดงัตอ่ไปนี ้



  

9930041-04-22 
(v6e/0120/KB989/0820)      11/27 

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการสมัครบัตรเดบติ ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบริการ K PLUS 

เมื่อผูถื้อบตัรไดร้บับตัรเดบิต แลว้ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมและปฎิบตัิ ดงันี ้ 

1. ผูถื้อบตัรจะตอ้งดาํเนินการขอรหสัเริ่มตน้ใชง้าน โดยกรอกหมายเลขบนบตัรเดบิต 16 หลกั ในเมนขูอรหสัเริ่มตน้ใชง้านในบรกิาร 

K PLUS ภายใน 90 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีชาํระค่าธรรมเนียม หากไม่ดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้  ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคาร

ยกเลกิบตัรเดบิตโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบลว่งหนา้   

2. ผูถื้อบตัรจะตอ้งนาํรหสัเริ่มตน้ใชง้าน  ท่ีไดร้บัจากบริการ K PLUS ไปเปลี่ยนเป็นรหสับตัรเดบิตใหม่ท่ีท่านกาํหนดเอง 6 หลกั ท่ี

เครือ่งเอทีเอ็มของธนาคาร เพ่ือเปิดใชง้านบตัรเดบิต  

3. ผูถื้อบตัรตกลงและยอมรบัวา่การสมคัรบตัรเดบิต ดาํเนินการผา่นบรกิาร K PLUS ของธนาคาร โดยใชเ้ครือ่งมือโอนเงินตามท่ีระบุ

ในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้รกิาร K PLUS  ถือเป็นเครือ่งมือในการสมคัรบตัรเดบิตผา่นบรกิาร K PLUS และการกระทาํใดๆ 

หากไดก้ระทาํการไปโดยการใชเ้ครื่องมือโอนเงินตามท่ีระบใุนขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการ K PLUS แลว้ ผูถื้อบตัรตกลง 

ใหถื้อว่าถกูตอ้งสมบรูณน์บัตัง้แตเ่วลาท่ีมีการยืนยนัการสมคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ K PLUS และใหม้ีผลผกูพนัผูถื้อบตัร รวมทัง้

ใหถื้อว่าเป็นการท่ีผูถื้อบตัรไดล้งลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็นหลกัฐานในการสมคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ  

K PLUS โดยถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ รวมทัง้ตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มูลการสมคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ K PLUS ดงักล่าว 

เป็นตน้ฉบบัเอกสารท่ีใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูนว์่าผูถื้อบตัรไดส้มคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ K PLUS ดงักลา่ว และใชใ้น

การดาํเนินการทางกฎหมายไดท้กุประการ 

4. ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขการสมคัรบตัรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบริการ K PLUS นี ้ถือเป็น 

สว่นหนึง่ของขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 
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ข้อกาํหนดและเงือ่นไขการใช้บัตรเดบติของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

 ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขนีใ้ชบ้งัคบักับผูท่ี้ไดร้บัอนุมตัิใหเ้ป็นผูถื้อบตัรเดบิตของธนาคาร ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ถือบัตร”  

โดยผูถื้อบตัรตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิตของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ข้อกาํหนด

และเงือ่นไข”) ดงันี ้

คาํจาํกดัความตา่งๆ ในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

“เคร่ืองเอทีเอ็ม” 

 

หมายถึง เครือ่งฝาก ถอนเงินสดอตัโนมตัิ (เอทีเอ็ม) ของธนาคาร และ/หรอืธนาคารสมาชิก  

“เคร่ืองมือโอนเงนิ” 

 

หมายถึง 

 

บตัรเดบิต และ/หรือ Password และ/หรือ PIN และ/หรือรหสัประจาํตวั บตัรเดบิต และ/

หรือหมายเลขบตัรเดบิต และ/หรือหมายเลข CVV และ/หรือรหสั One Time Password 

(OTP) และ/หรือเครื่องมืออ่ืนใดท่ีผูถื้อบัตรใช้เป็นเครื่องมือในการเขา้ใช้บริการตาม

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้  

“เคร่ืองรับบัตร” 

 

 

หมายถึง 

 

 

อุ ป ก ร ณ์  ELECTRONIC DATA CAPTURE  ( EDC)  ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ เ ช่ื อ ม ต่ อ กั บ

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสบ์นแอพพลิเคชั่น (mPos) /

หรือเครื่องสรา้ง/เครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode เพ่ืออนุมตัิวงเงินอตัโนมตัิเครื่อง

อนมุตัิการชาํระเงินอตัโนมตัิ 

“ธนาคาร”             หมายถึง บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 

“ธนาคารสมาชิก” หมายถึง ธนาคารอ่ืนๆ ท่ีเป็นสมาชิกของบรษัิทบตัรเครดิต 

“บัตรเดบิต” หมายถึง บัตรเดบิตท่ีธนาคารออกหรือร่วมกับพันธมิตรของธนาคารออก (Co-Brand Card) 

ออกให้แก่ผู้ถือบัตร สําหรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือชําระค่า

สาธารณปูโภค ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชี และสมคัรใชบ้รกิาร

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคารท่ีมีอยู่แล้ว ณ ปัจจุบัน และ/หรือท่ีจะมีต่อไปใน 

ภายหนา้ ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือเครื่องรบับัตร หรือใช้บริการอ่ืนๆท่ีธนาคารจะ

ประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี ้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศกาํหนด โดยวิธี

หกับญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัรเทา่นัน้  
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ข้อกาํหนดและเงือ่นไขทั่วไป ซึ่งใช้กับบัตรเดบิตทุกประเภท 

1. ผูถื้อบตัรตกลงยอมรบัวา่ ธนาคารออกบตัรเดบิตใหผู้ถื้อบตัร สาํหรบัใชบ้ริการต่างๆ กบัธนาคาร โดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก

ของผูถื้อบตัรประเภทท่ีธนาคารกาํหนดเทา่นัน้ โดยผูถื้อบตัรสามารถผกูบตัรเดบิต ได ้1 บตัร ตอ่ 1 บญัชี และผูถื้อบตัรจะสามารถ

ใชบ้รกิารบตัรเดบิตไดต้อ่เมื่อมียอดเงินในบญัชีเงินฝากเพียงพอท่ีจะทาํรายการและชาํระคา่ธรรมเนียมเทา่นัน้ 

2. ผูถื้อบตัรยอมรบัว่าบตัรเดบิตเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ผูถื้อบตัรมีหนา้ท่ีเก็บรกัษาบตัรเดบิต และจะไม่โอนหรือมอบบตัรเดบิต 

ใหบ้คุคลอ่ืน 

3. ผูถื้อบตัรตกลงใชเ้ครือ่งมือโอนเงินภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขดงันี ้ 

3.1   เครื่องมือโอนเงินถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผูถื้อบตัรเท่านัน้ การเปิดเผยเครื่องมือโอนเงินถือเป็นการปฏิบตัิผิดเง่ือนไข

ในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ผูถื้อบตัรตกลงจะไมโ่อนหรอืมอบหรอืกระทาํการใดๆ ซึง่อาจมีผลใหเ้ครือ่งมือโอนเงินอยูใ่น

ครอบครองของบคุคลอ่ืน และจะเก็บรกัษาเครือ่งมือโอนเงินไวใ้นท่ีปลอดภยัอยูเ่สมอ หากผูถื้อบตัรฝ่าฝืนขอ้กาํหนดฉบบันี ้

และปรากฏว่ามีการใชบ้ตัรเดบิต ผูถื้อบตัรตกลงรบัผิดชอบการใชบ้ตัรเดบิตโดยใหถื้อว่าผูถื้อบตัรเป็นผูใ้ชบ้ตัรเดบิตเอง  

เวน้แตผู่ถื้อบตัรจะพิสจูนไ์ดอ้ยา่งชดัแจง้วา่ไมไ่ดเ้ป็นความผิดของผูถื้อบตัร  

3.2   ในกรณีท่ีเครื่องมือโอนเงินสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบั/ผูถื้อบตัรลืมเครื่องมือโอนเงิน ผูถื้อบตัรสามารถติดต่อธนาคารท่ี 

K-Contact Center โทรศพัท ์02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง  

3.3   การกระทาํใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเพียง) การสมคัรและใชบ้ริการต่างๆ การโอนเงิน การตรวจสอบ/พิสจูนต์วัตน การ

อนุมตัิการทาํธุรกรรมต่างๆ การตกลงยอมรบั/แกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม เก่ียวกบัขอ้กาํหนดและเง่ือนไข/บริการ/อตัรา

คา่ธรรมเนียม ของการใชบ้รกิารตา่งๆ ทัง้ของธนาคารและ/หรอืของบคุคลไมว่า่จะเป็นการกระทาํของผูถื้อบตัรเอง หรอืเป็น

การกระทาํของบคุคลอ่ืนใด หากไดก้ระทาํไปโดยการใชบ้ตัรเดบิตและ/หรือเครื่องมือโอนเงินแลว้ ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่า

ถูกตอ้งสมบูรณ ์และใหม้ีผลผูกพนัผูถื้อบตัรเสมือนหนึ่งไดก้ระทาํโดยผูถื้อบตัรเอง รวมทัง้ใหถื้อว่าเป็นการท่ีผูถื้อบตัรได ้

ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หไ้วแ้ก่ธนาคารเพ่ือเป็นหลกัฐานในการทาํธุรกรรมในครัง้นั้นๆ โดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ 

นบัตัง้แตเ่วลาท่ีมีการยืนยนัทาํธุรกรรม ทัง้นี ้ผูถื้อบตัรตกลงยอมรบัและรบัทราบถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใชบ้รกิาร

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เน่ืองจากผูถื้อบตัรสามารถทาํธุรกรรมไดโ้ดยไม่จาํตอ้งมีเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดยืนยนั

เพ่ิมเติม และ/หรือมอบใหแ้ก่ธนาคารอีก เว้นแต่ธนาคารกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี ้ผู้ถือบัตรตอ้งตรวจสอบยอดเงิน 

ภายหลงัจากทาํรายการทกุครัง้ 

“บริษัทบตัรเครดติ” 

 

 

หมายถึง 

 

 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION แ ล ะ / ห รื อ  MASTERCARD 

INTERNATIONAL INCORPORATED แ ล ะ / ห รื อ  CHINA UNIONPAY COMPANY 

LIMITED และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ /หรื อ  บจก . 

ไทยเพยเ์มนต ์เน็ตเวิรก์ และ/หรือ บริษัทบตัรเครดิตอ่ืนใดท่ีธนาคาร และ/หรือธนาคาร

สมาชิกจะเขา้เป็นสมาชิกในอนาคต 

“ใบแจ้งรายการ        

..บัตรเดบิต” 

หมายถึง ใบแจง้หรอืใบบนัทกึรายการใชบ้ตัรเดบิต 

“ผู้ถอืบัตร” หมายถึง บคุคลท่ีธนาคารไดอ้นมุตัิใหเ้ป็นผูถื้อบตัรเดบิต  

“ร้านค้า” หมายถึง สถานประกอบการ จดุบรกิาร หรอืผูข้ายสนิคา้/ผูใ้หบ้รกิารท่ียินยอมรบัชาํระดว้ยบตัรเดบิต 
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4. กรณีใชบ้ริการบตัรเดบิตผ่านเครื่องเอทีเอ็มและ/หรือเครื่องรบับตัร หากผูถื้อบตัรกด PIN 6 หลกั ไม่ถกูตอ้ง 3 ครัง้ ผูถื้อบตัรจะ 

ไม่สามารถทาํรายการใดๆ ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ/หรือเครื่องรบับตัรไดอี้ก จนกว่าผูถื้อบตัรจะดาํเนินการเพ่ือปลดล็อคการ 

ใชบ้ตัรเดบิต ดงันี ้

- กรณีบตัรเดบิตถกูลอ็คจากการทาํรายการผา่นเครือ่งเอทีเอ็ม ผูถื้อบตัรติดตอ่ธนาคารเพ่ือขอแกไ้ขบตัรเดบิตใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกต ิ

- กรณีบตัรเดบิตถกูล็อคจากการทาํรายการผ่านเครื่องรบับตัร ผูถื้อบตัรนาํบตัรเดบิตไปใชผ้่านเครื่องเอทีเอ็มโดยกด PIN ให้

ถกูตอ้ง  

กรณีใช้บัตรเดบิตประเภท Contactless กับเครื่องรับบัตรท่ีมีสัญลักษณ์ Contactless ผู้ถือบัตรสามารถทาํรายการไดโ้ดย 

ไมต่อ้งกด PIN หากไมเ่กินจาํนวนเงินท่ีธนาคารเจา้ของเครือ่งรบับตัรกาํหนด   

5. ผูถื้อบตัรสามารถอายดับตัรเดบิต โดยติดตอ่ธนาคารท่ี K-Contact Center โทรศพัท ์02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยธนาคารจะ

อายดับตัรเดบิตภายใน 5 นาที นบัแต่วนัท่ีธนาคารไดร้บัคาํสั่งหรือรบัแจง้จากผูถื้อบตัรครบถว้น อนึ่ง ผูถื้อบตัรไม่ตอ้งรบัผิดชอบ

ในภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ภายหลงัครบกาํหนดระยะเวลา 5 นาทีดงักล่าว เวน้แต่ธนาคารจะพิสจูนไ์ดว้่าภาระหนีท่ี้เกิดขึน้เป็นการ

กระทาํของผูถื้อบตัรเอง 

6. ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้/ออกบตัรเดบิตใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายท่ี

เก่ียวขอ้งตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด โดยผูถื้อบตัรสามารถเรียกดรูายการหกัชาํระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไดจ้ากใบแจง้รายการบตัรเดบิตและ/หรือรายการเดินบญัชีเงินฝาก ทัง้นีจ้นกว่าผูถื้อบตัรจะแจง้ยกเลิกการ 

ใชบ้ตัรเดบิต 

ผูถื้อบัตรยินยอมใหธ้นาคารสามารถหักเงินตามวิธีการท่ีระบุในขอ้ 17. เพ่ือนาํเงินไปชาํระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่าย 

ท่ีเก่ียวขอ้งดงักลา่ว จนกว่าธนาคารจะไดร้บัชาํระเงินค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น ผูถื้อบตัรตกลงและ

ยอมรบัว่า หากเงินในบัญชีของผูถื้อบัตรไม่เพียงพอใหธ้นาคารหัก บัตรเดบิตจะไม่สามารถใช้ได ้จนกว่าผูถื้อบัตรจะชาํระ

คา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงักลา่วจนครบถว้น ผา่นช่องตา่งๆ ตามรูปแบบและวิธีท่ีธนาคารกาํหนด และแจง้ให้

ธนาคารทราบ     

7. ผูถื้อบตัรตกลงว่าการใชจ้่ายผ่านบตัรเดบิต เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถกูเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอตัราแลกเปลีย่น 

ท่ีธนาคารถกูเรียกเก็บจากบริษัทบตัรเครดิตท่ีธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วนัท่ีมีการเรียกเก็บ ยอดค่าใชจ้่ายดงักลา่วกบัธนาคาร 

ทัง้นี ้หากสกุลเงินต่างประเทศดงักลา่วไม่ใช่สกุลเงินดอลลา่รส์หรฐั ยอดค่าใชจ้่ายดงักลา่วอาจจะถกูแปลงเป็นสกุลเงินดอลลา่ร์

สหรฐัก่อนท่ีจะทาํการแปลงเป็นสกลุเงินบาทเพ่ือเรยีกเก็บกบัธนาคาร ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลีย่น เพ่ือใชใ้นการ

อา้งอิงเบือ้งตน้ไดจ้าก VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp นอกจากนี ้

ผูถื้อบตัรตกลงใหธ้นาคารมีสิทธิคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดงักลา่วในอตัรารอ้ยละตามท่ีธนาคารประกาศกาํหนด

จากยอดคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งท่ีเกิดจากการแปลงสกุลเงินดงักลา่วขา้งตน้ (ปัจจบุนัเทา่กบัอตัรารอ้ยละ 2.5) 

ทัง้นี ้คา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงินดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามท่ีธนาคารประกาศกาํหนดโดยธนาคารจะแจง้ให้

ผูถื้อบตัรทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทัง้นี ้ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคา่ความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงิน

ไดจ้าก “ประกาศอตัราคา่บรกิารตา่งๆ เบีย้ปรบัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินใหส้นิเช่ือ และคา่บรกิารอ่ืนๆ คา่ธรรมเนียม/คา่บรกิาร: 

บตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต บรกิารโอนเงิน และตราสารตา่งประเทศ” ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ ขณะนัน้ 

8. ผูถื้อบตัรสามารถใชบ้ตัรเดบิตสาํหรบับรกิารตา่ง ๆ ของธนาคาร โดยมีวงเงินการใชบ้ตัรเดบิตตามท่ีธนาคารประกาศกาํหนด และ

ผูถื้อบตัรสามารถปรบัเพ่ิม และลดวงเงินใชบ้ริการดงักลา่วได ้ทาง K PLUS (แต่จะตอ้งไม่เกินวงเงินสงูสดุของบตัรท่ีกาํหนดไว)้ 

โดยธนาคารสงวนสิทธิ ท่ีจะเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม เง่ือนไขในการใหบ้ริการดงักล่าวขา้งตน้ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดย

ธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบตามวิธีการของธนาคาร และตามท่ีมีกฎหมายกาํหนด 
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9. ในกรณีท่ีธนาคารตรวจพบรายการซือ้สนิคา้ และ/หรอืบรกิาร และ/หรอืรายการถอนเงิน และ/หรอืรายการโอนเงินของผูถื้อบตัรท่ีมี

ขอ้สงสยั และ/หรือผิดปกติ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงบัการใชว้งเงินซือ้สินคา้ และ/หรือบริการ และ/หรือวงเงินถอน 

และ/หรือวงเงินโอนเงินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้หมดของผูถื้อบตัรไดเ้ป็นการชั่วคราวได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบ 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบัผูถื้อบตัร  และเมื่อธนาคารไดร้บัการยืนยนัความถกูตอ้งในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินดงักลา่วจากผูถื้อบตัรแลว้ ผูถื้อบตัรจึงจะสามารถใชว้งเงินซือ้สินคา้ และ/หรือบริการ และ/หรือวงเงินถอนเงิน และ/

หรือวงเงินโอนเงินอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืทัง้หมดไดต้อ่ไป และผูถื้อบตัรตกลงและยอมรบัวา่ การดาํเนินการดงักลา่วของธนาคาร 

เป็นการกระทาํเพ่ือความปลอดภยัและคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อบตัร  

10. ในกรณีท่ี ผูถื้อบตัรประสงคจ์ะใชบ้ตัรเดบิตซือ้สินคา้และ/หรือบริการบนอินเทอรเ์น็ต ผูถื้อบตัรจะตอ้งสมคัรใชบ้ริการซือ้สินคา้ 

และ/หรือบริการทางอินเทอรเ์น็ตดว้ยบตัรเดบิตกสิกรไทย (INTERNET SHOPPING BY K-DEBIT CARD) ตามแบบและวิธีท่ี

ธนาคารกาํหนด  

11. กรณีธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรชาํระหนีท่ี้เกิดจากการใชบ้ตัรเดบิต ธนาคารจะส่งใบแจง้รายการบตัรเดบิตใหผู้ถื้อบตัรทราบ

ลว่งหนา้ก่อนถึงวนักาํหนดชาํระเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 10 วนั ผา่นชอ่งทาง ตามรูปแบบและกาํหนดเวลาท่ีธนาคารกาํหนด 

12. ในกรณีมีการใชบ้ตัรเดบิตท่ีผูถื้อบตัรแจง้ความประสงคข์อรบัใบแจง้รายการใชบ้ตัรเดบิต ธนาคารจะจดัสง่ใบแจง้ 

รายการใช้บัตรเดบิตใหแ้ก่ผูถื้อบัตรทราบผ่านช่องทางตามรูปแบบและกาํหนดเวลาท่ีธนาคารกาํหนด หากผูถื้อบัตรพบว่า 

มีรายการไม่ถกูตอ้ง ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้ทกัทว้งใหธ้นาคารทราบภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้รายการ 

ใชบ้ตัรเดบิต โดยถือตามระยะเวลาการสง่ไปรษณียต์ามปกติ อยา่งไรก็ตาม ไมเ่ป็นการตดัสทิธิของผูถื้อบตัรในภายหลงั ถา้ผูถื้อบตัร

สามารถพิสูจนไ์ดว้่าค่าใชจ้่ายในใบแจ้งรายการใชบ้ัตรเดบิตบางรายการไม่ถูกตอ้ง และไม่ไดเ้ป็นความผิดหรือความชาํรุด

บกพรอ่งของผูถื้อบตัร แต่ทัง้นีผู้ถื้อบตัรจะตอ้งทกัทว้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วนันบัแต่วนัท่ีผูถื้อบตัรไดร้บัใบแจง้รายการ 

ใชบ้ตัรเดบิตจากธนาคาร    

13. ในกรณีท่ีผู้ถือบัตรประสงค์ท่ีขอเปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้งรายการใช้บัตรเดบิต ผู้ถือบัตรต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

ใหธ้นาคารทราบลว่งหนา้เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั โดยผูถื้อบตัรตกลงวา่ ธนาคารสามารถจดัสง่ใบแจง้รายการใชบ้ตัรเดบิต

ผา่นช่องทางรูปแบบและกาํหนดเวลาท่ีธนาคารกาํหนดไดเ้ทา่นัน้   

14. ผู้ถือบัตรตกลงและรับทราบว่า บัตรเดบิตไม่สามารถระงับหรือยกเลิกการใช้ชั่วคราวได้ ดังนั้น หากผู้ถือบัตรไม่ประสงค ์

จะใชบ้ตัรเดบิต ผูถื้อบตัรสามารถแจง้ยกเลิกการใชบ้ตัรเดบิตผ่านช่องทาง K-Contact Center โทรศพัท ์02-8888888 หรือทาง  

K PLUS หรือ ตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารกําหนดและตัดบัตรเดบิตออกเป็น 2 ส่วนส่งคืนธนาคาร ทั้งนี ้ธนาคาร 

จะดาํเนินการยกเลกิบตัรเดบิต ภายใน 5 นาที นบัแตเ่วลาท่ีธนาคารไดร้บัแจง้ อนึง่ ผูถื้อบตัรไมต่อ้งรบัผิดชอบในภาระหนีท่ี้เกิดขึน้

ภายหลงัครบกาํหนดระยะเวลา 5 นาทีดงักลา่ว เวน้แตธ่นาคารจะพิสจูนไ์ดว้า่ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้เป็นการกระทาํของผูถื้อบตัรเอง   

อนึ่ง ผู้ถือบัตรตกลงรบัทราบว่า ผู้ถือบัตรมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมรายปีในส่วนของระยะเวลาท่ียังไม่ได้ใช้บริการคืน 

จากธนาคาร (ในกรณีท่ีมีการหกัค่าธรรมเนียมรายปีได)้ โดยธนาคารจะคาํนวณคืนตามสว่นของเดือนปฏิทินท่ียงัไม่ไดใ้ชบ้รกิาร  

เศษของเดือนไม่นับเป็นเดือน ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัชาํระหนีบ้ัตรเดบิตคา้งชาํระจากเงินค่าธรรมเนียม 

ท่ีผูถื้อบตัรมีสิทธิไดร้บัคืนได ้ และใหถื้อวา่ผูถื้อบตัรไดร้บัคืนคา่ธรรมเนียมรายปีแลว้ในทนัทีท่ีธนาคารนาํเงินค่าธรรมเนียมรายปี

เขา้บญัชีของผูถื้อบตัร  

15. ในกรณีท่ีผูถื้อบัตรมีสิทธิไดร้บัคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามท่ีกล่าวในขอ้ 14. ธนาคารจะดาํเนินการคืน ค่าธรรมเนียมใหแ้ก ่

ผูถื้อบตัรโดยคืนเขา้บญัชีเงินฝากท่ีผูถื้อบตัรมีขอ้ตกลงใหผ้กูบญัชีไวก้บับตัรเดบิตท่ีแจง้ยกเลกิ หากบญัชีดงักลา่วไดถ้กูปิดไปแลว้ 

ธนาคารจะดาํเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อบตัรผา่นช่องทางและรูปแบบ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  

16. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิต เพิกถอนการใช้บัตรเดบิต หรือปฏิเสธการใช้หรือเรียกบัตรเดบิตคืนได ้

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

16.1 ผู้ถอืบัตรโอนหรือให้ผู้อื่นใช้บัตรเดบิตแทน 
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16.2 เงนิในบัญชีไม่พอชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารได้ 

16.3 ผู้ถือบัตรถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพยห์รือตกเป็น

ผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐมีคาํสั่งให้ยึด/อายดัทรัพยส์ิน/มีคาํสั่ง

ให้ทรัพยส์ินตกเป็นของแผ่นดิน  

16.4 เม่ือผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยเรือ้รัง หรือทุพพลภาพ ซ่ึงธนาคารเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถใน

การชาํระหนี้ของผู้ถอืบัตร  

16.5 เม่ือผู้ถือบัตรประสบปัญหาอื่นใดซ่ึงธนาคารเห็นว่าเป็นสาระสําคัญอันกระทบต่อความสามารถในการชาํระ

เงนิคืน  

16.6 เ ม่ือ ผู้ถือบัตรทําหรือใช้ เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการยื่นคําขอใช้บัตรเดบิตหรือคําขอใดๆ  

ที่เกี่ยวเน่ืองกับการใช้บัตรเดบิต หรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑใ์นเร่ืองคุณสมบัติของผู้ถือบัตรตามที่กฎหมายหรือ

หลักเกณฑท์ี่หน่วยงานกํากับดูแลธนาคารประกาศกําหนด หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่าเป็นการฉ้อโกง

ธนาคารหรือฉ้อโกงประชาชน หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ามีการดําเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย/ความสงบ

เรียบร้อย/ศีลธรรมอันดีของประชาชน  

16.7 เม่ือผู้ถอืบัตรผิดสัญญาการใช้บัตรเดบิตฉบับนี้ไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด   

16.8 หากธนาคารพบว่าข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารอื่นๆ ของผู้ถือบัตรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็น

ความจริง หรือทาํให้เข้าใจผิดในสาระสาํคัญ  

16.9 เม่ือผู้ถือบัตรไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑท์ี่หน่วยงานกาํกับดูแลธนาคาร ประกาศกาํหนดใน

ขณะน้ัน ๆ หรือกฎหมายหรือหลักเกณฑใ์นขณะน้ันๆ กาํหนดให้การ ให้บริการบัตรเดบิตตามข้อกาํหนดและ

เงือ่นไขฉบับนี้ไม่สามารถให้บริการได้อีก 

16.10 ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่าบัตรเดบิตจะถกูผู้อื่นนาํไปใช้โดยทุจริต ธนาคารมีสิทธิยกเลิก บัตรเดบิตได้ทันทเีพือ่

ความปลอดภยัของผู้ถอืบัตร โดยธนาคารจะออกบัตรเดบิตใบใหม่และแจ้งให้ผู้ถอืบัตรทราบ 

 ในกรณีที่ธนาคารใช้สิทธิตามข้อ 16.1-16.10 นี้ ผู้ถอืบัตรจะต้องส่งมอบบัตรเดบิตคืนให้ธนาคารทันทีที่ได้รับแจ้งจาก

ธนาคาร 

17. ผู้ถือบัตรยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร หรือเงิน ซ่ึงอยู่

ในความครอบครอง ดูแล และ/หรือในอาํนาจสั่งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครอง

ดูแล และ/หรือได้อาํนาจสั่งการนี้มาโดยทางใด เพื่อเข้าชาํระหนี้และ/หรือความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรได้ทันที โดย

ไม่จาํต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะนําส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ถอืบัตรทราบ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือเงินจาํนวนหน่ึงจาํนวนใดดังกล่าวของผู้ถือบัตร

ไม่มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักชาํระหนี้และ/หรือความรับผิดได้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรตกลงจะชาํระหนี้และ/หรือความ

รับผิดที่ค้างชาํระดังกล่าว คืนให้แก่ธนาคาร    

18. ผูถื้อบตัรสามารถใชบ้ริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด ซึง่ธนาคารเปิดใหท้าํรายการเก่ียวกบับตัรเดบิต เช่น การตรวจสอบ

รายการใชจ้่าย และ/หรือ อายดั โดยผูถื้อบตัรตกลงปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเง่ือนไข และวิธีการท่ีช่องทางอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว

กาํหนด 

19. ผูถื้อบัตรตกลงว่า นอกเหนือไปจากการใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบับนีแ้ลว้ หากภายหนา้ธนาคาร

ใหบ้รกิารอ่ืนใดแก่ผูถื้อบตัรอีก และผูถื้อบตัรตกลงใชบ้รกิารนัน้ๆ แลว้ ผูถื้อบตัรตกลงวา่ไมจ่าํตอ้ง ทาํหลกัฐานใดไวใ้หแ้ก่ธนาคารอีก  

20. การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู 

ผูถ้ือบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคล และ/หรือขอ้มลูใดๆ ของผูถ้ือบตัร โดยมีวตัถปุระสงค ์

ที่จาํเป็นเพื่อการใหบ้ริการแก่ผูถ้ือบตัร การดาํเนินการตามคาํขอของผูถ้ือบตัรก่อนใหบ้ริการ การมอบหมายงานใหผู้อื้่น

ดาํเนินการแทนธนาคารเพื่อสนบัสนนุการใหบ้ริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม  
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เป็นตน้ การโอนสิทธิและ/หรือหนา้ที่ และ/หรือการจดัการขอ้รอ้งเรียน นอกจากนีผู้ถ้ือบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผย

ขอ้มลูดงักลา่วไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ พนัธมิตร

ทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑร์ว่มกนัในลกัษณะ co-brand ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ/หนา้ที่ ผูร้บัโอนสิทธิ/หนา้ที่ และ/หรือ 

ผูใ้หบ้ริการ Cloud Computing และยินยอมใหผู้ร้บัขอ้มลูจากธนาคารดงักลา่ว เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลู

ดงักลา่วต่อไปไดภ้ายใตว้ตัถปุระสงคด์งักลา่ว ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืนๆ และสทิธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ในเว็บไซตข์องธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรมีการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอ่ืนใดแก่ธนาคาร เพ่ือดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคข์า้งตน้ 

ผูถ้ือบตัรขอรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบคุคลอื่นดงักลา่ว หรือไดอ้าศยัหลกัเกณฑอื์่นทางกฎหมายในการใหข้อ้มลู 

สว่นบคุคลของบคุคลอื่นดงักลา่วแก่ธนาคาร และไดแ้จง้ใหบ้คุคลอื่นดงักลา่วทราบถึงรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/

หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขา้งตน้แลว้ 

 

21. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิต 

21.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขท่ีสง่ผลใหผู้ถื้อบตัรเกิดภาระหรอืความเสีย่งเพ่ิมขึน้ จะมีผลเมื่อผูถื้อบตัรใหค้วามยินยอม 

 21.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงอ่ืนนอกจากขอ้ 21.1 หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ อัตราค่าปรบัอัตราค่าธรรมเนียม  

อตัราค่าบริการ และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อนัเน่ืองจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึน้ ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง 

ไดต้ามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยทาํการแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนใหผู้ถื้อบตัรทราบ 

เป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ (ดว้ยขนาดของตวัอกัษรไมเ่ลก็กวา่ 2 มิลลเิมตร โดยมีจาํนวนไมเ่กิน 11 ตวัอกัษรใน 1 นิว้) 

(1) ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หรอื 

(2) ในกรณีเรง่ดว่น ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั โดย 

(ก) ทางจดหมาย หรอื 

(ข) ประกาศทางหนงัสอืพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ีแพรห่ลายในประเทศ  และแจง้เป็นหนงัสอืซํา้อีกครัง้ 

ในกรณีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วขา้งตน้ท่ีเป็นประโยชนห์รอืลดภาระแก่ผูถื้อบตัร ซึง่มีผลใชบ้งัคบัไดท้นัที ธนาคารจะแจง้

ใหผู้ถื้อบตัรทราบภายใน 30 วนั หลงัมีผลใชบ้งัคบั 

21.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑก์าํหนดใหธ้นาคารตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไวเ้ป็นการเฉพาะ 

เป็นอยา่งอ่ืน ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมใหธ้นาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรอืเกณฑด์งักลา่วได ้

22. บรรดาหนงัสือ จดหมาย คาํบอกกลา่วใดๆ ท่ีธนาคารไดส้ง่ใหผู้ถื้อบตัรตามท่ีอยู ่สถานท่ีทาํงาน หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี หรือท่ี

อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-Mail address) หรือไดส้ง่ดว้ยวิธีการอ่ืนใด ท่ีไดแ้จง้ไวก้บัธนาคารนัน้ ผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่าเป็น

ภมูิลาํเนาท่ีถกูตอ้งและมีการสง่ใหแ้ก่ผูถื้อบตัรโดยชอบแลว้ 

23. หากผูถื้อบตัรมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ สถานท่ีทาํงาน หมายเลขโทรศพัท ์หรือท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail address) หรือ

เปลีย่นอาชีพการงาน ผูถื้อบตัรจะตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงใหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที 

24. ผูถื้อบตัรไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน ์และ/หรือหนา้ท่ี ไม่ว่าทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนท่ีมีอยู่ตามขอ้กาํหนดและ

เง่ือนไขฉบบันีใ้หแ้ก่บคุคลใด 

25. การลา่ชา้หรอืงดเวน้ใดๆ ในการใชส้ทิธิของธนาคารตามกฎหมาย หรอืตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ไมถื่อวา่ธนาคารสละสิทธิ

หรอืใหค้วามยินยอมในการดาํเนินการใดๆ แกผู่ถื้อบตัรแตป่ระการใด 

26. ขอ้ความขอ้ใดในขอ้กาํหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้หากขดัหรอืแยง้กบัประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา เรือ่งใหธุ้รกิจบตัรเครดิต

เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี ้และท่ีจะเพ่ิมเติมต่อไป 

ในภายหนา้ ใหใ้ชข้อ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญาดงักลา่วแทน  

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
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ข้อกาํหนดและเงือ่นไขในการใช้บัตรเดบิตผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม 

1. ผูถื้อบตัรสามารถถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัไดไ้ม่เกินจาํนวนเงินคงเหลือใน

บญัชีเงินฝากท่ีผกูกบับตัรเดบิตเทา่นัน้ ซึง่จาํนวนเงินท่ีทาํรายการจะถกูปรบัปรุงในบญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัรภายในวนัเดียวกนั 

2. การชาํระค่าสาธารณปูโภค หรือค่าบริการตา่งๆ ผูถื้อบตัรสามารถทาํรายการได ้ภายในเวลา 00:00 น. - 22:00 น. หรือเวลาอ่ืนใด

ตามท่ีธนาคารกาํหนด  

3. ในการใชบ้ตัรเดบิตทาํรายการโอนเงินเขา้บญัชีของบุคคลอ่ืนใด ผูถื้อบตัรตอ้งตรวจสอบจาํนวนเงินท่ีตอ้งการโอน เลขท่ีบญัชี 

ของบคุคลอ่ืน และรหสัธนาคารเจา้ของบญัชีท่ีรบัโอนใหถ้กูตอ้งก่อนทาํรายการ และผูถื้อบตัรตกลงรบัผิดชอบการใชบ้ตัรเดบิต

ดงักลา่วทัง้สิน้ และจะไมเ่รยีกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งชดใชแ้ตอ่ยา่งใด  

4. กรณีใบแจง้รายการบตัรเดบิตหมด เครื่องเอทีเอ็มจะแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบ และผูถื้อบตัรสามารถเลือกใชบ้ริการต่อไปไดห้าก 

ผูถื้อบตัรกดตกลงรบัทราบ โดยผูถื้อบตัรตกลงว่าผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบยอดการทาํรายการไดจ้ากสมดุบญัชีเงินฝาก ทัง้นี ้

ยกเวน้รายการฝากเงิน และ/หรือรายการโอนเงินไปเขา้บญัชีของบคุคลอ่ืนหรือบญัชีท่ีธนาคารอ่ืน ซึ่งจะไม่ทาํรายการฝากเงิน 

และ/หรอืโอนเงินดงักลา่วได ้   

5. ในกรณีการโอนเงิน ผูถื้อบตัรยอมรบัวา่การใหบ้ริการ และดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนช่องทางการใหบ้ริการตา่งๆ ท่ีธนาคาร

จดัขึน้เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อบตัร ทัง้นี ้ธนาคารตกลงรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อบตัร 

ในความเสียหายสืบเน่ืองจากการใชบ้ริการนี ้หาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบตัิตามคาํสั่งอายดัหรือระงบัการชาํระเงิน/โอนเงิน หรือ 

ไมร่ะงบัเครือ่งมือโอนเงินตามท่ีไดร้บัแจง้จากผูถื้อบตัร ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบใุนเง่ือนไขการใชบ้รกิารฉบบันี ้และตอ่มาเกิด

รายการชาํระเงิน/โอนเงินขึน้ หรือ (2) ธนาคารยงัมิไดส้ง่มอบเครื่องมือโอนเงินใหแ้ก่ผูถื้อบตัร และเกิดรายการชาํระเงิน/โอนเงิน

โดยมิชอบขึน้ หรอื (3) เกิดรายการชาํระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบอนัมิใช่ความผิดของผูถื้อบตัร หรอื (4) ธนาคารไมป่ฏิบตัิตามคาํสั่ง

ชาํระเงิน/โอนเงินของผูถื้อบตัร จนเป็นเหตใุหผู้ร้บัเงินไม่ไดร้บัเงินจากการชาํระเงิน/โอนเงินโดยเสร็จสิน้สมบรูณต์ามวิธีการและ

เง่ือนไขท่ีระบใุนเง่ือนไขการใชบ้ริการฉบบันี ้เวน้แต่การไม่ปฏิบตัิตามคาํสั่งนัน้เกิดจากการท่ีผูถื้อบตัรมีเงินในบญัชีไม่พอ และ/

หรือธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบถึงความขดัขอ้งของการชาํระเงิน/โอนเงินก่อนหรือในขณะทาํการชาํระเงิน/โอนเงินอยูแ่ลว้ 

และ/หรอืผูถื้อบตัรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรอืขอ้ตกลงกบัธนาคาร 

6. กรณีท่ีธนาคารใหบ้ริการเพ่ิมเติมใดๆ ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียด เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีการของบริการนัน้ๆ ซึง่ 

ผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบไดก้่อนการใชบ้รกิาร และเมื่อผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ริการนัน้ (ซึ่งจะตอ้งใชบ้รกิารประกอบกบัเครือ่งมือ

โอนเงิน) ใหถื้อวา่ผูถื้อบตัรตกลงผกูพนัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใหบ้รกิารนัน้ๆ แลว้ โดยไมต่อ้งทาํเอกสารหลกัฐานใดใหแ้ก่

ธนาคารอีกทัง้สิน้ 
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ข้อกาํหนดและเงือ่นไขในการใช้บัตรเดบิต เพือ่ชาํระค่าสนิค้า และ/หรือบริการ  

1. ในการใชบ้ัตรเดบิตแทนเงินสดในการชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการ ผูถื้อบัตรจะตอ้งแสดงและส่งมอบบตัรเดบิตใหร้า้นคา้ 

เพ่ือใหร้า้นคา้นาํไปจัดทาํหลกัฐานแสดงการใชบ้ตัรเดบิต รวมทัง้ลงนามในเอกสารต่างๆ ตามแบบและวิธีท่ีธนาคาร/รา้นคา้

กาํหนด (หากมี) เวน้แตใ่นการสั่งซือ้สินคา้และ/หรือบรกิารกบัรา้นคา้ท่ียอมรบัการชาํระ ค่าสินคา้และ/หรอืบรกิารโดยวิธีการแจง้

หมายเลขบตัรเดบิตดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร โดยผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อวา่เอกสารและ/หรอืขอ้มลูการสั่งซือ้สินคา้และ/หรือ

บริการท่ีรา้นคา้และ/หรือบริษัทบตัรเครดิตจดัทาํเป็นหลกัฐานแสดงการใชบ้ตัรเดบิตเพ่ือชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการแทนเงิน

สดของผูถื้อบตัร  และผูถื้อบตัรตกลงใหถื้อว่าเป็นคาํสั่งของผูถื้อบตัรใหธ้นาคารจ่ายเงินค่าสินคา้และ/หรือบริการใหแ้ก่รา้นคา้ เมื่อ

รา้นคา้เรยีกเก็บเงินจากธนาคาร  

2. ผูถื้อบตัรยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูถื้อบตัรท่ีผกูกบัหมายเลขบตัรเดบิตท่ีผูถื้อบตัรแจง้กบัรา้นคา้ ไดต้ามวธีิ

และหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารกาํหนด โดยหากเป็นการชาํระแบบเป็นรายงวด (Recurring) ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตาม

จาํนวนเงินและกาํหนดเวลาท่ีรา้นคา้แจง้มายงัธนาคารในแต่ละงวด และใหถื้อว่าการหกัเงินนัน้เป็นการหกัท่ีถูกตอ้ง และมีผล

ผูกพันผู้ถือบัตรโดยผู้ถือบัตรไม่ต้องให้ความยินยอม หรือทาํเอกสารหลักฐานอ่ืนใดให้แก่ธนาคารอีก ทั้งนี ้หากธนาคาร 

ไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วได ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่าํกดัเพียง) ยอดเงินคงเหลอืในบญัชีเงิน

ฝากไม่พอหกัเงิน หรือหมายเลขบตัรเดบิตท่ี ผูถื้อบตัรแจง้กบัรา้นคา้ถกูยกเลิกหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปโดยผูถื้อบตัรไมไ่ดแ้จง้การ

ยกเลิกหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเลขบตัรเดบิตแก่รา้นคา้ ธนาคารมีสิทธิระงับการชาํระค่าสินคา้และ/หรือบริการรายการ

ดงักลา่วได ้และธนาคารจะไมด่าํเนินการหกัเงินซํา้ โดยใหถื้อวา่การหกัเงินในครัง้นัน้ไมส่าํเรจ็  

3. ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากรา้นคา้ไม่ยอมรบับตัรเดบิต หรือไม่ยอมใหผู้ถื้อบตัรใชบ้ตัรเดบิตเพ่ือชาํระค่าสนิคา้

และ/หรอืบรกิาร  

4. ในกรณีท่ีผูถื้อบัตรนาํบัตรเดบิตไปซือ้สินคา้ และ/หรือบริการ หากสินคา้ท่ีซือ้นัน้ชาํรุดบกพร่องหรือเสียหาย หรือผูถื้อบัตร 

ไม่พึงพอใจในบรกิารท่ีไดร้บั ผูถื้อบตัรไมม่ีสิทธิเรียกรอ้งใหธ้นาคารรบัผิดชอบ โดยเป็นหนา้ท่ีของผูถื้อบตัรท่ีจะตอ้งไปเรียกรอ้งกบั

รา้นคา้เอง  

5. ผูถื้อบตัรตกลงและรบัทราบว่า การรบัเปลี่ยนคืนสินคา้และ/หรือบริการ ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดจากรา้นคา้นัน้ๆ ธนาคาร 

ไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งในการขอรบัเปลีย่นคืนสนิคา้และ/หรอืบรกิารแตอ่ยา่งใด ผูถื้อบตัรจะตอ้งดาํเนินการกบัรา้นคา้เอง 

6. ในกรณีท่ีธนาคารมีขอ้ตกลงกบัรา้นคา้ท่ีใหผู้ถื้อบตัรสั่งซือ้สินคา้และ/หรือใชบ้ริการท่ีผูถื้อบตัรเพียงแจง้ความประสงค ์ขอชาํระ 

ค่าสินคา้/บริการ โดยการแจง้หมายเลขบตัรเดบิต ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษรใหร้า้นคา้ทาํการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร  

ผูถื้อบตัร ตกลงดงันี ้  

6.1 หากผูถื้อบตัรทกัทว้งวา่ไมไ่ดเ้ป็นผูส้ ั่งซือ้สินคา้หรอืไม่ไดเ้ป็นผูข้อรบับริการจากรา้นคา้ดงักลา่ว ธนาคารจะระงบัการเรยีกเก็บเงิน

จากผูถื้อบตัรทนัที หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแลว้ ธนาคารจะคืนเงินใหก้บัผูถื้อบตัรทนัที เวน้แต่ธนาคารจะพิสจูนไ์ดว้่า

ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้เป็นการกระทาํของผูถื้อบตัรเองและใชส้ิทธิเรยีกคืนจากผูถื้อบตัรในภายหลงั 

6.2 ไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อบตัรท่ีจะขอยกเลิกการซือ้สินคา้และ/หรือ/รบับริการ ภายในระยะเวลา 45 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ี

สั่งซือ้สินคา้หรือขอรบับริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถึงกาํหนดการส่งมอบสินคา้และ/หรือ/บริการ ใน

กรณีท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาสง่มอบสินคา้และ/หรือ/บริการเป็นลายลกัษณอ์กัษร หากผูถื้อบตัรพิสจูนไ์ดว้่าไมไ่ดร้บัสนิคา้

และ/หรือ/บริการ หรือไดร้บัแต่ไม่ตรงกาํหนดเวลา หรือไดร้บัแลว้แต่ไมค่รบถว้น หรือชาํรุดบกพรอ่ง หรือไม่ถกูตอ้งตรงตาม

วตัถปุระสงค ์โดยธนาคารจะระงบัการเรียกเก็บเงินจากผูถื้อบตัร หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแลว้ ถา้เป็นการสั่งซือ้สนิคา้

และ/หรือ/บริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินใหก้ับผูถื้อบตัรภายในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผูถื้อบตัรแจง้  

แต่ถา้เป็นการสั่งซือ้สินคา้และ/หรือบริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินใหก้ับผูถื้อบตัรภายในระยะเวลา 60 วนั 

นบัตัง้แตว่นัท่ีผูถื้อบตัรแจง้ 
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เงือ่นไขความคุ้มครอง สาํหรับผู้ถอืบัตรเดบติที่มีความคุ้มครองการประกันภยัอุบตัิเหตุ 

1. ผูม้ีสทิธิไดร้บัความคุม้ครอง: ผูถื้อบตัรเดบิตซึง่มีช่ือเป็นเจา้ของบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแสรายวนั ในนามบคุคลธรรมดาเพียง

คนเดียวท่ีผกูกบับตัร (ยกเวน้บญัชีรว่ม, บญัชีรา้นคา้โดยผูฝ้ากคนเดียว, บญัชีคณะบคุคล, บญัชีนิติบคุคล, บญัชี...เพ่ือ...) และมี

อายุ ณ วนัสมคัรบตัร ตัง้แต่อาย ุ12 ปี บริบูรณ ์(ตามวนัเดือนปีเกิด) - 70 ปี (ตามปีเกิด) โดยนบัตามท่ีระบุในบตัรประจาํตัว

ประชาชน หรอื Passport (กรณีชาวตา่งชาติ) 

ผูถื้อบตัร 1 ราย สามารถถือบตัรเดบิตทกุประเภทท่ีมีความคุม้ครองการประกนัภยัอบุตัิเหตภุายใตบ้ตัรเดบิตดงักลา่วไดร้วมกัน

สงูสดุไม่เกิน 5 ใบ (ซึ่งต่อไปนี ้จะรวมเรียกว่า “บัตรเดบิตที่มีความคุ้มครองอุบัติเหตุ”) ขอบเขตความคุม้ครอง: การเสียชีวิต 

สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหตภุายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัิเหตกุลุม่(อบ.1)  

2. คาํนิยาม: 

2.1 อบุตัิเหต ุหมายความถึง เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้อย่างฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกรา่งกาย และทาํใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกันภยั

มิไดเ้จตนาหรอืมุง่หวงั 

2.2 ความบาดเจ็บ หมายความถึง การบาดเจ็บทางรา่งกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอบุตัิเหต ุซึง่เกิดขึน้โดยเอกเทศ และโดยอิสระ

จากสาเหตอ่ืุน 

2.3 การสญูเสยีอวยัวะ หมายถึง การถกูตดัออกจากรา่งกายตัง้แตข่อ้มอื หรอืขอ้เทา้และใหร้วมหมายถึง การสญูเสยีสมรรถภาพ

ในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยสิน้เชิงและมีขอ้บ่งชีท้างการแพทยว์่าไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กต่อไป  

โดยจะจ่ายคา่ทดแทนเพียงรายการท่ีสงูสดุรายการเดียวตามขอ้ตกลงคุม้ครอง (อบ.1) 

2.4 การสญูเสยีสายตา หมายถงึ ตาบอดสนิท และไมม่ีทางรกัษาใหห้ายไดต้ลอดไป 

2.5 ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหนา้ท่ีการงานใดๆ ในอาชีพประจาํและ

อาชีพอ่ืนๆ ไดโ้ดยสิน้เชิงตลอดไป 

2.6 ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาล : ถา้การบาดเจ็บท่ีไดร้บัทาํใหผู้ม้ีสิทธิไดร้บัความคุม้ครองตอ้งรบัการรกัษาพยาบาลโดย

แพทยห์รอืตอ้งไดร้บัการพยาบาลโดยพยาบาลซึง่เกิดขึน้ภายใน 52 สปัดาหน์บัแตว่นัเกิดอบุตัิเหต ุจะจ่ายคา่ทดแทนสาํหรบั

ค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึน้จากการรกัษาพยาบาลจาํเป็นทางการแพทยแ์ละมาตรฐานทางการแพทย ์สาํหรบั 

ค่าห้องสาํหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริงทัง้นี ้

ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวห้นา้ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัรายละเอียดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัิเหตกุลุ่ม  

(แบบพิเศษ) 

2.7 ผลประโยชนก์ารชดเชยรายไดร้ะหวา่งการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล : การบาดเจ็บท่ีไดร้บัทาํใหผู้ม้ีสทิธิไดร้บัความคุม้ครอง

ตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งตอ้ง

ลงทะเบียนเป็นผูป่้วยในโดยไดร้บัการวินิจฉยัและคาํแนะนาํจากแพทยต์ามขอ้บ่งชีซ้ึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรบัการรกัษาการบาดเจ็บนัน้ๆ รายละเอียดตามกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัิเหตกุลุม่(แบบพิเศษ) 

3. การประกันภัยนี ้ ให้การคุ้มครองความสูญเสียหรือ เสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บ ทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย 

โดยอบุตัเิหตแุละทาํใหเ้กิดผลดงัตอ่ไปนี ้

3.1 การเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง อนัเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของ

กรมธรรม ์อบ.1  

3.2 การเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง อนัเน่ืองมาจากการถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํรา้ยรา่งกาย 

โดยเจตนา 

3.3 การเสยีชีวิต สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง อนัเน่ืองมาจากการขบัขี่หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์

3.4 ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

3.5 ผลประโยชนก์ารชดเชยรายได ้
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4. รายละเอียดความคุม้ครอง 

 

หมายเหตุ : ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภยัเท่าน้ัน 

                      : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะ นายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547 

            : รับประกันภยัโดย บริษัท เมืองไทยประกันภยั จาํกัด (มหาชน) 

              : จาํกัดสิทธิประโยชนส์ูงสุดไม่เกินคนละ 5 บัตร       

 

บรษัิทผูร้บัประกนัภยัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารบัประกนัภยัหรอืปฏิเสธการรบัประกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีบรษัิท ผูร้บัประกนัภยั

เป็นผูก้าํหนด รวมทัง้การบอกเลกิความคุม้ครองหากมีเหตแุหง่การบอกเลกิตามเง่ือนไขกรมธรรมห์รอืตามท่ีบรษัิทผูร้บัประกนัภยั

พิจารณาเห็นสมควร 

 กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบัติเหตุทั่วไปจะไดร้บัความคุม้ครองไม่เกิน 

1,000,000 บาท/คน 

 กรณีการเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากการถกูฆาตกรรม หรือทาํรา้ยรา่งกายโดยเจตนา  

จะไดร้บัความคุม้ครองไมเ่กิน 150,000 บาท/คน 

 กรณีการเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงจากการขบัขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต ์จะไดร้บั

ความคุม้ครองไมเ่กิน 150,000 บาท/คน 

 ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตจุะไดร้บัความคุม้ครองไมเ่กิน 25,000 บาท/คน /อบุตัิเหต ุ

 ผลประโยชนก์ารชดเชยรายไดร้ะหว่างการรกัษาตวัในโรงพยาบาลจากอบุตัิเหตทุั่วไป 300 บาท/วนั คุม้ครองสงูสดุ 30 วนั/

อบุตัิเหต ุจะไดร้บัความคุม้ครองไมเ่กิน 45,000 บาท/คน/อบุตัเิหต ุ

ขอ้ตกลงความคุม้ครอง 
จาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

ตอ่บตัรเดบิต 

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบตัิเหตุทั่วไปท่ี 

มิไดร้ะบไุวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม(์อบ.1) 
  

 - ทนุประกนัภยัขัน้ตํ่า 100,000 บาท 

 - บวกวงเงินความคุม้ครอง 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีท่ีผูกกับบตัรใน 

เดือนก่อน 
xxx 

- บวกวงเงินความคุม้ครอง 10 เทา่ของยอดเงินรูดซือ้สนิคา้ผา่นบตัรทัง้หมดในเดือนก่อน xxx 

- ผลประโยชนร์วมสงูสดุตอ่บตัรไมเ่กิน 200,000 บาท 

2.  การเสยีชีวิต สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากการถกูฆาตกรรมหรือ

ถกูทาํรา้ยรา่งกายโดยเจตนา หรอืจากการขบัขี่หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์
30,000 บาท 

3.  ผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุ(ตอ่อบุตัิเหต)ุ 5,000 บาท 

4.  ผลประโยชนก์ารชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลอันเน่ืองมาจาก

อบุตัิเหต ุ(สงูสดุไมเ่กิน 30 วนัตอ่อบุตัิเหต)ุ กรณีรกัษาตวัในโรงพยาบาลจากอบุตัิเหตทุั่วไป 

300 บาท/วนัคุม้ครองสงูสดุ 

30 วนั/อบุตัิเหต ุ
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5. อาณาเขตความคุม้ครอง : ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 

6. ผูถื้อบตัรท่ีไดร้บัความคุม้ครองการประกนัภยัอบุตัิเหต ุ

      6.1  ผูถื้อบตัรท่ีมีคณุสมบตัิตามเง่ือนไขท่ีธนาคารกาํหนด ในขอ้ 1 จะไดร้บัสทิธิความคุม้ครองตัง้แตว่นัท่ีสมคัรบตัรและไดร้บัสิทธิ

ความคุ้มครองต่อเน่ืองทุกๆ ปี ในกรณีท่ีธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีบัตรจากบัญชีเงินฝาก ท่ีผูกกับบัตรได้จนกว่า 

บตัรหมดอาย ุ

      6.2 กรณีบตัรชาํรุด สญูหาย บตัรหมดอายุ และผูถื้อบตัรทาํบตัรแทนบตัรเดิม จะไดร้บัสิทธิความคุม้ครองตัง้แต่วนัท่ีทาํบตัร

ทดแทนบตัรเดิม 

      6.3 ในกรณีท่ีระบบไม่สามารถหักบัญชีเพ่ือชาํระค่าธรรมเนียมรายปีได ้และผูถื้อบัตรทาํรายการชาํระค่าธรรมเนียมรายปี  

ตามขัน้ตอนท่ีธนาคารกาํหนด จะไดร้บัสทิธิความคุม้ครองตัง้แตว่นัท่ีชาํระคา่ธรรมเนียมรายปี 

7. ผูถื้อบตัรท่ีไมไ่ดร้บัความคุม้ครองการประกนัอบุตัิภยัเหต ุ

     7.1 ผูถื้อบตัรอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปีบริบรูณ ์(ตามวนัเดือนปีเกิด) หรืออายเุกินกวา่ 70 ปี (ตามปีเกิด) ณ วนัสมคัรบตัร โดยนบัตามท่ี

ระบใุนบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื Passport (กรณีชาวตา่งชาติ) โดยท่ีบตัรเดบิตยงัคงชาํระคา่ธรรมเนียมบตัรในอตัราปกติ

ท่ีธนาคารกาํหนด    

     7.2 ผูถื้อบตัรยกเลกิหรอือายดับตัร 

     7.3 บญัชีเงินฝากท่ีผกูกบับตัรถกูปิดบญัชี โดยผูถื้อบตัร หรอืโดยระบบของธนาคารท่ีเกิดจากบญัชีเงินฝากมีเงินคงเหลอืในบญัชี

ตํ่ากวา่จาํนวนเงินขัน้ตํ่าท่ีธนาคารกาํหนด หรอืไมม่ีการฝากถอนเกินกวา่ 1 ปี ธนาคารหกัคา่บรกิารรกัษาบญัชีตามจาํนวนท่ี

ธนาคารกาํหนด และธนาคารพิจารณาปิดบญัชีเงินฝาก ในกรณีไมม่ีเงินฝากเหลอืในบญัชี 

     7.4 ธนาคารระงบัการใชบ้ตัร เพิกถอนการใชบ้ตัร หรือปฏิเสธการใช ้หรือเรียกบตัรคืนตามขอ้ 16. ของขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

ทั่วไป ซึง่ใชก้บับตัรเดบิตทกุประเภท 

 7.5 ระบบตดัคา่ธรรมเนียมรายปีบตัรไมไ่ด ้เช่นเงินในบญัชีไมพ่อชาํระคา่ธรรมเนียม 

 7.6 ผูถื้อบตัรใชส้ทิธิความคุม้ครองการประกนัภยัอบุตัิเหตสุาํหรบัผูถื้อบตัรแลว้ 

8. ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง: 

 8.1 ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกิดจาก หรอืสบืเน่ืองจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

8.1.1 การกระทาํของผู้ถือบัตรท่ีได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ 

จนไม่สามารถครองสติได ้“ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธ์ิสรุา” หมายถึง ในกรณีท่ีมีการตรวจเลือดผูถื้อบตัรแลว้มีปริมาณ

แอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต ่150 มิลลกิรมัเปอรเ์ซ็นตข์ึน้ไป 

    8.1.2 การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการทาํรา้ยรา่งกายตนเอง 

              8.1.3  การไดร้บัเชือ้โรค ปรสิต เวน้แต่การติดเชือ้โรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลท่ีไดร้บัมาจาก

อบุตัิเหต ุ

              8.1.4 การรกัษาทางเวชกรรมหรอืศลัยกรรม เวน้แตท่ี่จาํเป็นจะตอ้งกระทาํ เน่ืองจากไดร้บับาดเจ็บซึง่ไดร้บัความคุม้ครอง

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี ้และไดก้ระทาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

              8.1.5 การแทง้ลกู 

              8.1.6 การรกัษาฟันหรอืการรกัษารากฟัน เวน้แตก่ารรกัษาท่ีไดเ้กิดขึน้ภายใน 7 วนันบัจากวนัเกิดอบุตัิเหต ุ

      8.1.7 การเปลีย่นหรอืใสฟั่นปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์  

       8.1.8 อาหารเป็นพิษ 

       8.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation)  

กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis)  หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม  (Degenerative disc disease)  

กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพท่ีกระดูกสันหลงัส่วน  
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Pars interarticularis (Spondylosis) เวน้แตม่ีการแตกหกั (fracture) หรือเคลื่อน (dislocation) ของกระดกูสนัหลงั

อนัเน่ืองมาจากอบุตัิเหต ุ

 8.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาํท่ีมุง่รา้ยของศตัรูตา่งชาติ หรือการกระทาํท่ีมุง่รา้ยคลา้ยสงครามไม่วา่จะไดม้ีการ

ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึง สงครามระหว่างชนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศ

เดียวกัน การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรฐัประหาร  

การประกาศกฎอยัการศกึ หรอืเหตกุารณใ์ดๆ ซึง่จะเป็นเหตใุหม้ีการประกาศหรอืคงไวซ้ึง่กฎอยัการศกึ 

              8.1.11 การก่อการรา้ย 

              8.1.12 การแผ่รงัสี หรือการแพรก่มัมนัตภาพรงัสีจากเชือ้เพลิงนิวเคลียร ์หรือจากกากนิวเคลียรใ์ดๆ อนัเน่ืองมาจากการ

เผาไหม้ของเชื ้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดําเนินติดต่อ 

ไปดว้ยตวัเอง 

              8.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรงัสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร ์หรือวัตถุอนัตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิด 

ในกระบวนการนิวเคลยีรไ์ด ้

8.2 ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในเวลาตอ่ไปนี ้

8.2.1 ขณะท่ีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ย แข่งสเก็ต  

ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพ่ือรกัษาชีวิต) ขณะกาํลงัขึน้หรือกาํลงัลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือ 

เครือ่งรอ่น เลน่บนัจีจ้ั๊มพ ์ดาํนํา้ท่ีตอ้งใชถ้งัอากาศและเครือ่งช่วยหายใจใตน้ํา้ 

8.2.2 ขณะท่ีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองขบัขี่ หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์

8.2.3 ขณะท่ีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองกาํลงัขึน้หรอืกาํลงัลง หรอืขณะโดยสารอยูใ่นอากาศยานท่ีมิไดจ้ดทะเบียนเพ่ือบรรทกุ

ผูโ้ดยสาร และมิไดป้ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย ์

8.2.4 ขณะท่ีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองขบัขี่หรอืปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นพนกังานประจาํอากาศยานใดๆ 

8.2.5 ขณะท่ีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองเขา้รว่มทะเลาะวิวาท หรอืมีสว่นยั่วยใุหเ้กิดการทะเลาะวิวาท          

8.2.6 ขณะท่ีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองก่ออาชญากรรมท่ีมีความผิดสถานหนกั หรอืขณะถกูจบักมุ หรอืหลบหนีการจบักมุ  

8.2.7 ขณะท่ีผูไ้ดร้บัความคุม้ครองปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นทหาร ตาํรวจ หรอือาสาสมคัร  

9. ทนุประกันภยัขัน้ตํ่า 100,000 บาท และสงูสดุ 200,000 บาทต่อบตัร คาํนวณส่วนเพ่ิมท่ี (ผูถื้อบตัร) แต่ละคนจะไดไ้ม่เท่ากันโดย

พิจารณาจาก 

9.1 ยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ของบญัชีท่ีผกูกบับตัรในเดือนกอ่น 

 กรณีบตัรผกูบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์จะพิจารณาจากยอดเงินคงเหลือในบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 จนถึงวนัท่ี 30 หรือ 31 

ในเดือนก่อนหนา้ประสบอบุตัิเหต ุโดยนาํยอดเงินทกุวนัมาบวกกนั และหารดว้ย 30 หรอื 31 ขึน้อยูก่บัจาํนวนวนัในเดือน 

 กรณีบตัรผกูบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะพิจารณาจาก บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัท่ีไม่เกินจาํนวนเงินท่ีมีอยูใ่น

บญัชีของผูฝ้าก (ไม่รวมวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี OVERDRAFT) (ถา้มี) ตัง้แต่วนัท่ี 1 จนถึงวนัท่ี 30 หรือ 31 ในเดือน

ก่อนหนา้ โดยนาํยอดเงินทกุวนัมาบวกกนั และหารดว้ย 30 หรอื 31 ขึน้อยูก่บัจาํนวนวนัในเดือน 

 กรณีบตัรผูกกับทัง้บญัชีเงินฝากออมทรพัย ์และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะพิจารณาจากยอดเงินคงเหลือใน

บญัชีออมทรพัยเ์ทา่นัน้ 

 กรณีบตัรผกูบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และมียอดคงเหลือในบญัชีไมค่รบ 30 หรือ  

31 วนั ในเดือนก่อนหนา้ประสบอบุตัิเหต ุจะนาํยอดเงินทกุวนัมาบวกกนัและหารดว้ย 30 หรือ 31 ขึน้อยู่กบัจาํนวน

วนัในเดือน 

 ธนาคารสงวนสทิธ์ิคาํนวณยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ของบญัชีท่ีผกูกบับตัรนบัตัง้แตว่นัท่ีสมคัรบตัรแลว้เทา่นัน้ 
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9.2 ยอดใชจ้่ายซือ้สนิคา้ผา่นบตัร 

 พิจารณาจากยอดการใชจ้่ายผา่นบตัร ตัง้แตว่นัท่ี 1 จนถึงวนัท่ี 30 หรอื 31 ในเดือนก่อนหนา้ประสบอบุตัิเหต ุ

 กรณีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะพิจารณาจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัสาํหรบัจาํนวนเงินท่ีมีอยู่ในบญัชีของ 

ผูฝ้ากและรวมวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี OVERDRAFT (ถา้มี) 

 เฉพาะรายการซือ้สนิคา้ท่ีรา้นคา้เรยีกเก็บเงินเขา้มายงัธนาคารแลว้เทา่นัน้ 

10. ผูร้บัประโยชนต์ามความคุม้ครองการประกนัภยัอบุตัิเหตุไดแ้ก่ทายาทโดยชอบดว้ยกฎหมาย (ทายาทโดยธรรม)ตามลาํดบัหรือ

บคุคลท่ีไดร้ะบช่ืุอเฉพาะเจาะจง 

11. กรณีผูถื้อบตัรใช้สิทธิเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหตุ

ทั่วไป หรือจากการถูกฆาตกรรม/ถูกทาํรา้ยร่างกายโดยเจตนา หรือจากการขบัขี่/โดยสารรถจักรยานยนตไ์ปแลว้ ธนาคารขอ

สงวนสิทธิยกเลิกบัตรที่ใช้สิทธิดังกล่าว และให้ถือว่าความคุ้มครองตามบัตรในทุกกรณีสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที ่

ผู้ถอืบัตรใช้สิทธิข้างต้น    

12. หลกัฐานประกนัภยัท่ีผูถื้อบตัรจะไดร้บัและการระบช่ืุอผูร้บัประโยชน ์

 12.1 หลกัฐานประกนัภยั : ผูถื้อบตัรสามารถใชบ้ตัรเดบิตท่ีมีความคุม้ครองประกนัภยัใบนัน้ๆ เป็นหลกัฐานแสดง 

   สทิธิในการเอาประกนัภยัอบุตัิเหตภุายใตเ้ง่ือนไขของบรกิาร 

12.2 ผูร้บัประโยชน ์: ทายาทโดยชอบดว้ยกฎหมายตามลาํดบั หรือบคุคลท่ีไดร้ะบช่ืุอเฉพาะเจาะจง ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยั

ตอ้งการระบ ุแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลง ช่ือผูร้บัผลประโยชน ์ ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) (“บรษัิท”) โทรศพัท ์1484 

13. การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนกรณีผูเ้อาประกนัภยั เสยีชีวิต หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง ผูร้บัประโยชน ์หรอื ผูจ้ดัการมรดก หรอื

ทายาทโดยธรรม ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัทเมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) โทรศพัท ์1484 ศนูยบ์ริการ

ดา้นสินไหม โทรศพัท ์02-2903388 พรอ้มแจง้ ช่ือ นามสกุลและหมายเลขบตัรเดบิต หมายเลขโทรศพัท ์พรอ้มเตรียมเอกสาร

จดัสง่ใหแ้ก่บริษัท เลขท่ี 252 ถ. รชัดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยั (ผูถื้อบตัร) 

เสยีชีวิตหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง โดยเอกสารประกอบดว้ย 

13.1 กรณีทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง 

 แบบฟอรม์ใบเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนของบรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 ใบรบัรองแพทย ์ระบสุาเหตกุารบาดเจ็บและอวยัวะท่ีสญูเสยีโดยชดัเจน 

 ฟิลม์เอ็กซเรยห์รอืผลการอา่นฟิลม์ 

 รูปถ่ายเต็มตวัและอวยัวะท่ีสญูเสยีของผูเ้รยีกรอ้งสทิธิความคุม้ครอง 

 สาํเนาบตัรประชาชน 

 สาํเนาประวตัิการรกัษาพยาบาล 

 สาํเนาบตัรเดบิตท่ีมีความคุม้ครองประกนัภยั ซึง่มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัช่ือผูถื้อบตัรกบัธนาคาร 

 สาํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแสรายวนัท่ีผกูกบับตัร 

13.2 กรณีเสยีชีวิต 

 แบบฟอรม์ใบเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนของบรษัิทเมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 สาํเนาใบชนัสตูรพลกิศพ รบัรองสาํเนาโดยหนว่ยงานท่ีออก 

 สาํเนาใบรายงานการผา่ศพ รบัรองสาํเนาโดยหนว่ยงานท่ีออกในกรณีท่ีมีการผา่ศพพิสจูน ์

 สาํเนาใบรบัรองการเสยีชีวิต รบัรองสาํเนาโดยหนว่ยงานท่ีออก 

 สาํเนาบนัทกึประจาํวนัของตาํรวจรบัรองสาํเนาโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดี 

 สาํเนาใบมรณะบตัร รบัรองสาํเนาโดยหนว่ยงานท่ีออก 
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 สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สียชีวิต และผูร้บัผลประโยชน ์สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้สียชีวิตและผูร้บั

ผลประโยชน ์รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัผลประโยชน ์

 สาํเนาบตัรเดบิตท่ีมีความคุม้ครองประกนัภยั ซึง่มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัช่ือผูถื้อบตัรกบัธนาคาร 

 สาํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแสรายวนัท่ีผกูกบับตัร 

13.3 กรณีท่ีมีการเรียกรอ้งสิทธิความคุม้ครอง และเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดาํเนินการจ่ายค่าสินไหม 

ใหผู้ร้บัผลประโยชนภ์ายใน 7 วนัทาํการ 

14. การเรยีกรอ้งผลประโยชนก์ารรกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุ

14.1 กรณีเขา้รบัการรกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอบุตัเิหตใุนโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นเครอืบรษัิทฯ ทัง้กรณีผูป่้วยใน (IPD) และ/หรอื 

ผูป่้วยนอก (OPD) ผูถื้อบตัรสามารถขอใชบ้รกิารไดใ้นโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นเครอื TPA และบรษัิทได ้โดยไมต่อ้งสาํรองจ่าย

ค่ารกัษาพยาบาล แต่ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินจากวงเงินค่ารกัษาพยาบาลท่ีไดร้บัความคุม้ครองโดยแสดงบตัรเดบิตท่ีมีความ

คุม้ครองประกนัภยั และบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืPASSPORT (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผูถื้อบตัร 

เว้นแต่ภายใน 5 วันทาํการนับจากวันที่สมัครทาํบัตรเดบิตที่มีความคุ้มครอง หากผู้ถอืบัตรเข้ารับการรักษาพยาบาล 

ผู้ถือบัตรจําต้องทาํการสาํรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน โดยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตาม

วิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 14.2 

14.2 กรณีเขา้รบัการรกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอบุตัิเหตใุนโรงพยาบาลท่ีไม่อยู่ในเครือบริษัทฯ ผูถื้อบตัรจะตอ้งสาํรองจ่าย

ค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน ใหต้ิดต่อ CALL CENTER ของ บริษัท เมืองไทยประกนัภยัจาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์1484 พรอ้ม

แจ้ง ช่ือ นามสกุล หมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ พรอ้มเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท เลขท่ี 252  

ถ. รชัดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีผูถื้อบตัรเขา้รกัษาพยาบาล โดยมีเอกสารดงันี ้

 ใบรบัรองแพทยฉ์บบัจรงิ ระบสุาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหต ุ

 ใบเสรจ็รบัเงินฉบบัจรงิ 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ/ หรอื สาํนาบตัรประจาํตวัอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกใหข้องผูถื้อบตัร 

 สาํเนาบตัรเดบิตท่ีมีความคุม้ครองประกนัภยั ซึง่มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัช่ือผูท้าํบตัรกบัธนาคาร 

 สาํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแสรายวนัท่ีผกูกบับตัร 

 14.3 กรณีท่ีมีการเรียกรอ้งสิทธิความคุ้มครอง และเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดาํเนินการจ่ายค่าสินไหม 

ใหผู้ร้บัผลประโยชนภ์ายใน 7 วนัทาํการ 

15. การเรียกรอ้งผลประโยชนเ์งินชดเชยรายไดร้ะหว่างการรกัษาตวัในโรงพยาบาลจากอบุตัิเหตทุั่วไป 300 บาท/วนั คุม้ครองสงูสดุ 

30 วนั/คนโดยมีเอกสารดงันี ้

 สาํเนาใบรบัรองแพทย ์

 สาํเนาใบเสรจ็ หรอืใบสรุปคา่รกัษาพยาบาลท่ีระบรุายละเอียดคา่ใชจ้่ายและจาํนวนวนั 

 สาํเนาประวตัิการรกัษาสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และ/สาํเนาบตัรประจาํตวัอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกใหข้อง

ผูถื้อบตัร 

 สาํเนาบตัรเดบิตท่ีมีความคุม้ครองประกนัภยั ซึง่มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัช่ือผูท้าํบตัรกบัธนาคาร 

 สาํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแสรายวนัท่ีผกูกบับตัร 

การแจ้งอุบัติเหตุ:จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทเมืองไทยประกนัภยั จาํกัด(มหาชน)ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการ

เสียชีวิตตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบทนัที เวน้แต่จะพิสจูนไ์ดว้่ามีเหตจุาํเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ไดข้า้งตน้ แต่ไดแ้จง้โดยเรว็ท่ีสดุ

เทา่ท่ีสามารถกระทาํได ้

การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย:ใหส้ง่หลกัฐาน กรณีเรียกรอ้งค่าทดแทนจากเสียชีวิตหรือทพุพลภาพใหส้ง่

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัเสยีชีวิตหรอืวนัท่ีเริม่เกิดทพุพลภาพ สว่นในกรณีเรยีกรอ้งคา่ทดแทนอยา่งอ่ืนใหส้ง่หลกัฐานภายใน 180 วนั 
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นบัจากวนัท่ีเกิดอุบตัิเหตุ แต่การไม่เรียกรอ้งดงักล่าวภายในกาํหนด ไม่ทาํใหส้ิทธิการเรียกรอ้งเสียไป หากแสดงใหเ้ห็นไดว้่า 

มีเหตอุนัไมส่ามารถเรยีกรอ้งภายในกาํหนดและไดท้าํการเรยีกรอ้งโดยเรว็ท่ีสดุแลว้ 

หมายเหตุ : ข้อกาํหนดและเงือ่นไขทั่วไปอื่นๆจะระบุไว้ในกรมธรรมป์ระกันภยัอุบัติเหตุกลุ่ม (แบบพิเศษ) 

 

ข้อกาํหนดและเงือ่นไข สาํหรับผู้ถอืบัตรเดบติพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card) 

1. บตัรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card) เป็นบตัรเดบิตท่ีใชบ้ริการร่วมกับบัญชีเงินฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 

เทา่นัน้   

2. บญัชีเงินฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 1 บญัชี สามารถผกูบตัรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card) ได ้1 บตัรเทา่นัน้  

3. ผูถื้อบตัรตกลงชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้/ออกบตัรใหม ่และค่าธรรมเนียมรายปี สาํหรบับตัรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card) 

ท่ีผูกกับบัญชีเงินฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) ตามอัตราท่ีธนาคารกาํหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบัญชีเงินฝากพืน้ฐาน 

ถกูเปลี่ยนแปลงรูปแบบบญัชีเป็นบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเปิดบญัชีและใชบ้ญัชีเงินฝากพืน้ฐาน  

ผูถื้อบัตรตกลงชาํระค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card) ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมสาํหรบั 

บตัรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย โดยตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีผกูกบับตัรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card) 

เมื่อครบรอบปี การเป็นผูถื้อบตัรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card) และผูถื้อบตัรตกลงจะนาํเงินเขา้บญัชีไวก้่อนกาํหนดเวลาท่ี

ธนาคารกาํหนด เพ่ือใหธ้นาคารสามารถดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วตามขอ้ตกลงนีไ้ด ้

 

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขบตัรเดบิตแมงมุมกสกิรไทยในส่วนของการใช้งานในระบบรถไฟฟ้า 

 บตัรเดบิตแมงมมุกสิกรไทย ต่อไปนีเ้รียกวา่ “บัตร” เป็นบตัรท่ีสามารถใชเ้ป็นบตัรโดยสารในระบบรถไฟฟา้ในสายเฉลมิรชัมงคล 

(สายสีนํา้เงิน) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) รวมถึงเสน้ทางอ่ืนๆ และระบบคมนาคมขนส่งในอนาคต ตามโครงการตั๋วร่วม 

บตัรแมงมมุ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “ระบบรถไฟฟ้า” ภายใตข้อ้กาํหนดในการใชร้ะบบรถไฟฟา้ท่ีไดป้ระกาศไว ้ 

1. ธนาคารใหบ้ริการออกบตัร ผ่านระบบ K PLUS หรือสาขาของธนาคารท่ีใหบ้ริการ กรณีท่ีบตัรชาํรุดไม่สามารถทาํธุรกรรมทางการ

เงิน หรือไม่สามารถใชเ้ดินทางในระบบรถไฟฟ้าไดต้ามปกติ ผูถื้อบตัรสามารถขอออกบตัรใหม่ โดยคิดค่าธรรมเนียมทาํบตัรและ

ค่าธรรมเนียมรายปี เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการของธนาคาร ทัง้นี ้ธนาคารจะทาํการยกเลิกบตัรเก่า และ 

ผูถื้อบตัรสามารถขอคืนมลูคา่การเดินทางคงเหลอืในบตัรเก่าได ้ตามขอ้ 2.5 

2. เงือ่นไขการใช้บัตรในระบบรถไฟฟ้า 

 2.1  ในการทาํบตัรใหม ่มลูคา่การเดินทางในระบบรถไฟฟา้เทา่กบั 0 บาท  

 2.2  การเติมมูลค่าในบัตรเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า  ผูถื้อบตัรสามารถเติมมลูค่าในบตัรไดท่ี้หอ้งออกบตัรโดยสารใน

สถานีรถไฟฟ้าในเวลาทาํการ ตามเง่ือนไขท่ีการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกวา่ “รฟม.” กาํหนด 

โดยตอ้งเติมเป็นมูลค่าขัน้ตํ่าเท่ากับ 100 บาท สามารถเพ่ิมขึน้ไดเ้ป็นจาํนวนเท่าของ 100 บาท และวงเงินในบัตรจะตอ้ง 

ไมเ่กิน 10,000 บาท  

 2.3  การใช้บัตรเดินทางในระบบรถไฟฟ้า   

 ผูถื้อบตัรสามารถใชบ้ตัรเพ่ือผา่นเขา้-ออกทางประตอูตัโนมตัิตามประกาศ เง่ือนไข ระเบียบ และขอ้กาํหนดของ รฟม.  

 หากมีการเดินทางเกินกว่ามูลค่าคงเหลือภายในบตัร ผูถื้อบตัรจะตอ้งเติมเงินใหมู้ลค่าบนบตัรคงเหลือมากกว่ามลูค่า 

การเดินทางเสยีก่อน จึงสามารถออกจากระบบรถไฟฟา้ได ้  

 กรณีหยุดใชง้านบตัรในระบบรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลาเกิน  2 ปี นบัจากวนัท่ีเดินทางครัง้สดุทา้ยจะไม่สามารถใชบ้ตัร

เดินทางได ้ผูถื้อบตัรตอ้งนาํบตัรมาเติมมลูค่าเดินทางท่ีหอ้งออกบตัรโดยสารก่อน จึงสามารถเดินทางได ้ทัง้นีม้ลูค่าการ

เดินทางคงเหลอืในบตัรก่อนหนา้การเติมมลูคา่ยงัคงใชไ้ด ้ 
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 กรณีมีขอ้สอบถามเรือ่งการใชบ้ตัรเดินทางในระบบรถไฟฟา้ โปรดติดตอ่ ศนูยบ์รกิารขอ้มลู รฟม. (Call Center) หมายเลข

โทรศพัท ์02-7164044 ในวนัและเวลาทาํการ วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ และ

วนัหยดุตามธรรมเนียมของ รฟม.  

2.4 กรณีเกิดปัญหาในการใช้บัตรระหว่างเดินทางในระบบรถไฟฟ้า ผูถื้อบตัรสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี ท่ีหอ้งออกบัตร

โดยสาร โดยผูถื้อบัตรจะตอ้งชาํระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. ทัง้นี ้หากบัตรดังกล่าวยงัไม่สามารถใช้เดินทางได ้

ในครัง้ตอ่ไป ผูถื้อบตัรสามารถติดตอ่สาขาของธนาคารท่ีใหบ้รกิาร  

2.5 กรณีบัตรหาย ชาํรุด ถกูยดึ หมดอายุ หรือยกเลิกบัตร และการขอคืนมูลค่าการเดินทาง 

 กรณีบตัรหาย ชาํรุด ถกูยึด หมดอาย ุหรือยกเลิกบตัร ผูถื้อบตัรสามารถติดต่อสาขาธนาคาร เพ่ือดาํเนินการตามระเบียบ

และวิธีปฏิบตัิงานของธนาคาร 

 กรณีบตัรชาํรุดหรอืยกเลกิบตัรเฉพาะการใชง้านในสว่นการทาํธุรกรรมการเงินกบัธนาคาร ผูถื้อบตัรยงัคงใชบ้ตัร เป็นบตัร

โดยสารในระบบรถไฟฟา้ไดต้ามปกติ    

 กรณีท่ีผูถื้อบตัรประสงคจ์ะยกเลิกบตัรในสว่นบตัรโดยสารและขอคืนมลูค่าการเดินทางท่ีคงเหลอือยู่ในบตัร ธนาคารจะ

ยกเลกิบตัรทัง้ในสว่นการทาํธุรกรรมทางการเงินและแจง้ รฟม. ใหท้าํการยกเลกิบตัรเพ่ือใชเ้ดินทางในระบบรถไฟฟา้ทนัที 

 กรณีบัตรเสีย/ชาํรุดและผูถื้อบัตรตอ้งการขอคืนมูลค่าการเดินทาง ผูถื้อบัตรจะตอ้งคืนบัตรท่ีเสีย/ชาํรุด ท่ีสาขาของ

ธนาคารท่ีใหบ้ริการ เพ่ือยกเลิกบตัรในระบบธนาคารและทาํลายบตัรพรอ้มกรอกใบคาํขอคืนมูลค่าการเดินทาง โดย

ธนาคารจะแจง้ รฟม. ใหต้รวจสอบมูลค่าการเดินทางคงเหลือภายใน 7 วันทาํการ (“วันทําการ” หมายถึง วันท่ีมิใช ่

วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์และวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศใหเ้ป็นวนัหยดุทาํการของธนาคารพาณิชย)์ นบัจาก

วนัท่ีไดร้บัใบคาํขอฯ และธนาคารจะคืนมลูค่าการเดินทางคงเหลือในบตัรใหผู้ถื้อบตัรภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ี

ธนาคารไดร้บัการยืนยนัมลูค่า การเดินทางคงเหลือในบตัรจาก รฟม. ทัง้นี ้การตรวจสอบมลูค่าการเดินทางคงเหลือใน

บตัรเป็นไปตามขอ้มลูและการประมวลผลของ รฟม. ธนาคารเป็นเพียงตวักลางในการคืนมลูคา่การเดินทางคงเหลอืใหแ้ก่

ผูถื้อบตัรเทา่นัน้ กรณีผูถื้อบตัรมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัมลูคา่การเดินทางคงเหลอื สามารถติดตอ่สอบถามช่องทางขา้งตน้ 

 กรณีบตัรสญูหาย หรอืไมม่ีบตัรไปแสดงกบัเจา้หนา้ท่ีธนาคารท่ีใหบ้รกิาร  ผูถื้อบตัรไมส่ามารถขอคืนมลูคา่การเดินทางได ้

โดยสามารถอายัดบัตรในส่วนการใชง้านทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีผูกกับบัญชีธนาคาร ผ่านทาง K PLUS, สาขาของ

ธนาคาร หรอืสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ี K-Contact Center โทรศพัท ์02-8888888 

 กรณีบตัรถกูยดึท่ีเครือ่งเอทีเอ็มและผูถื้อบตัรประสงคจ์ะยกเลกิบตัรดงักลา่ว ผูถื้อบตัรสามารถติดตอ่ K-Contact Center 

โทรศพัท ์02-8888888 เพ่ือขอคืนมลูคา่การเดินทางโดยธนาคารจะทาํการยกเลกิการใชง้านบตัรทัง้ในสว่นการทาํธุรกรรม

ทางการเงินและแจง้ รฟม. ใหท้าํการยกเลิกบตัรเพ่ือใชเ้ดินทางในระบบรถไฟฟ้า พรอ้มทัง้แจง้ รฟม.ใหต้รวจสอบมลูค่า

การเดินทางคงเหลือภายใน 7 วันทาํการ นับจากวันท่ีไดร้บัแจ้งจากผูถื้อบัตร และธนาคารจะคืนมูลค่าการเดินทาง

คงเหลอืใหผู้ถื้อบตัรภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีธนาคารไดร้บัการยืนยนัมลูคา่การเดินทางคงเหลอืในบตัรจาก รฟม. 

ตามเง่ือนไขขา้งตน้ 
 

ข้อกาํหนดและเงือ่นไขบัตรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS 

 ผูถื้อบตัรรบัทราบและตกลงวา่ การสมคัรบตัรเดบิตรว่ม MADCARD for KERRY EXPRESS จะเป็นการสมคัรบรกิาร KERRY 

CLUB ดว้ย โดยผูถื้อบตัรยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูของผูถื้อบตัรท่ีมีอยูก่บัธนาคารหรอืท่ีธนาคารไดร้บั อาทิเช่น เลขบตัรประชาชน 

และหมายเลขโทรศพัทข์องผูถื้อบตัร ใหแ้ก่ บรษัิท เคอรี ่เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“KERRY EXPRESS”) เพ่ือการดงักลา่ว 

และผูถื้อรบัทราบว่า การสมคัรบริการ KERRY CLUB จะเสร็จสมบูรณเ์มื่อผูถื้อบตัรปฏิบตัิตามเง่ือนไขและวิธีท่ี KERRY EXPRESS 

กาํหนด ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งและ ไมร่บัผิดชอบในความเสยีหายใดๆ กบัการใหบ้รกิาร KERRY CLUB ดงักลา่ว หากมีปัญหาหรอื

ขอ้สงสยั กรุณาติดตอ่กบั KERRY EXPRESS โดยตรง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


