ข้อกาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์
ข้อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับเงินฝากทุกประเภท
1. ผูฝ้ ากสามารถนาฝาก และ/หรือถอนเงินจากบัญชีได้ โดยใช้สมุดเงินฝาก ณ สานักงานสาขาของธนาคารที่รบั เปิ ดบัญชี หรือ
สาขาอื่นตามระเบียบของธนาคาร
2. ธนาคารจะมอบสมุดเงินฝากให้แก่ผฝู้ ากเพื่อเป็ นหลักฐาน ซึ่งผูฝ้ ากจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และจะไม่มอบสมุดเงินฝาก
ให้แก่ผอู้ ื่นเป็ นอันขาด หากมีการชารุดหรือสูญหาย หรือถูกลักขโมย ผูฝ้ ากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นหนังสือ หรือตามช่องทาง
ที่ธนาคารกาหนดทันที ทั้งนี้ สมุดเงินฝากและสิทธิตามบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากจะโอนให้ผอู ้ ื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใด
แผ่นหนึ่งออก หรือนาไปเป็ นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ตอ่ เมื่อได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
และไม่ว่ากรณีใดหากมีบุคคลอืน่ นาสมุดเงินฝากไปใช้ ธนาคารไม่จาต้องรับผิดชอบต่อผูฝ้ าก สาหรับความเสียหายใดๆ หรือ
เงินที่ธนาคารจ่ายไปโดยสุจริตอันเนื่ องจากผูอ้ ื่นนาสมุดเงินฝากไปใช้ก่อนที่จะมีการแจ้งให้ธนาคารทราบถึงการสูญหาย หรือ
ถูกลักขโมย
3. การฝาก ถอน โอนเงิน ชาระค่าสินค้า/บริการ ชาระค่าสาธารณูปโภค และชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจทาได้ โดยไม่ตอ้ งใช้สมุดเงินฝาก
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
เนื่ องจากการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น ผูฝ้ ากสามารถกระทาได้หลายช่องทาง โดยไม่จาเป็ นต้องใช้สมุดเงินฝาก อาทิ การทา
รายการผ่านเครื่อง ATM, การใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์, การทาคาสัง่ ประจา (หักบัญชีอตั โนมัติ) หรือวิธีการอื่นใด
ที่ธนาคารจัดให้มีขนได้
ึ้ ดว้ ยซึ่งในกรณีเหล่านี้ ให้ถือว่ารายการที่ได้ทาตามเงื่อนไขแต่ละบริการเป็ นการถูกต้องและผูกพันผูฝ้ าก
โดยไม่ตอ้ งทาเอกสารหรือหลักฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝาก หรือถอนเงิน จากบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวจะมีผลให้ยอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคาร กับยอดเงินฝากในสมุดเงินฝาก ไม่ตรงกัน จนกว่าผูฝ้ ากจะนาสมุดเงินฝาก
มาให้ธนาคารบันทึกรายการให้ถูกต้องแล้ว ดังนั้น ผูฝ้ ากตกลงให้ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเป็ นยอดเงินฝาก
ที่ถูกต้องเท่านั้น
4. ผูฝ้ ากจะต้องนาสมุดเงินฝากที่ได้รบั จากธนาคารมายืน่ ต่อธนาคาร เพื่อบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี เช่น รายการฝาก
หรือถอนที่ไม่ได้ใช้สมุดเงินฝากลงในสมุดเงินฝาก เพือ่ ให้ยอดเงินฝากตามสมุดเงินฝากเป็ นยอดเงินฝากตรงตามบัญชีของธนาคารใน
ปั จจุบนั ทุกๆ 1 ปี และผูฝ้ ากจะต้องมาถอนเงินฝากคืนทั้งจานวน ภายใน 10 ปี นับแต่วนั ที่ปรากฏรายการครั้งสุดท้ายตามที่ปรากฏ
ในสมุดเงินฝาก หรือวันที่ในรายการเงินฝากประจาที่ปรากฏในรายการครั้งสุดท้ายในสมุดเงินฝากประจาครบกาหนด ทั้งนี้ หากผูฝ้ าก
ละเลยไม่นาสมุดเงินฝากมาดาเนิ นการภายในระยะเวลาตามที่กล่าว หากเกิดความเสียหาย ผูฝ้ ากตกลงยินยอมรับผิดชอบเองทั้งสิ้ น
5. ถ้าผูฝ้ ากเป็ นพนักงาน ลูกจ้าง เป็ นหุน้ ส่วน เป็ นกรรมการ หรือมีตาแหน่ งหน้าที่ในนิ ติบุคคลใด นาเช็คที่สงั ่ จ่ายให้แก่นิติบุคคลนั้นมา
ฝากเข้าบัญชีที่ไม่ใช่บญ
ั ชีของนิ ติบุคคลตามหน้าเช็ค ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากได้ แม้ว่าเช็คนั้นจะมีการสลักหลังโดยชอบ
ของนิ ติบุคคลนั้นๆแล้วก็ตาม
6. ในกรณีที่เปิ ดบัญชีเงินฝากร่วมกัน โดยมีเงื่อนไขให้ผฝู้ ากร่วมแต่ละคนโดยลาพังคนใดคนหนึ่ งมีสิทธิถอนเงินได้ ไม่ว่าจะถอนทั้งหมด
หรือบางส่วนถ้าหากผูฝ้ ากร่วมคนใดคนหนึ่ งถึงแก่กรรมลง ผูฝ้ ากร่วมคนอื่นที่ยงั มีชีวิตอยูม่ ีสิทธิถอนเงินจากบัญชีนี้ได้ ไม่ว่าจะถอน
ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแจ้งให้ธนาคารได้รบั ทราบถึงการตายของผูฝ้ ากร่วมคนใดคนหนึ่ ง ธนาคารจะไม่จ่ายเงิน
ให้แก่ผฝู้ ากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยูก่ ็ได้โดยผูฝ้ ากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยูจ่ ะต้องมาถอนเงิน หรือปิ ดบัญชีร่วมกับผูจ้ ดั การมรดก หรือทายาท
ของผูต้ าย (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่ธนาคารจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
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7. ในกรณีที่ผฝู้ ากมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอานาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากแทนผูฝ้ ากได้ หากปรากฏว่าผูฝ้ ากถึงแก่กรรมลง
และทายาทของผูฝ้ ากมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นหนังสือ และธนาคารได้จ่ายเงินไปตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั ธนาคารแล้ว ผูฝ้ ากตกลง
ให้ถือว่าธนาคารได้จา่ ยเงินไปโดยถูกต้องแล้ว จึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ าก หรือทายาทของผูฝ้ ากแต่อย่างใด
8. การลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการฝาก หรือถอนเงิน หรือการขอใช้บริการอื่นๆ นั้น จะต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั ธนาคาร
และเป็ นไปตามตัวอย่างลายมือชื่อ ตรายาง และ/หรือดวงตรา (ถ้ามี) ของผูฝ้ าก และ/หรือเจ้าของบัญชีร่วม แม้จะผิดเพี้ ยน
ตามธรรมชาติจากลายมือชื่อที่ให้ไว้เป็ นตัวอย่างไปบ้าง แต่ไม่มีเหตุชวนสงสัยก็ใช้ได้ โดยผูฝ้ ากยอมรับว่าธนาคารไม่มีขอ้ ผูกพัน
ในอันที่จะต้องตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตัวเขียนอย่างอื่นเกี่ยวกับการลงนามที่นอกเหนื อไปจากลายมือชื่อที่ผฝู้ ากให้ไว้
กับธนาคาร กล่าวคือ ไม่ตอ้ งตรวจสอบว่าเป็ นตรายาง หรือดวงตราที่ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่
9. ในกรณีที่ผฝู้ ากนาเช็คมาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะจัดการเรียกเก็บเงินตามเช็คให้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติ
ประเพณี ที่ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตั ิกนั อยู่ แต่ท้งั นี้ ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่นาฝากนั้น ไม่ว่าธนาคาร
จะได้รบั รองการนาเข้าบัญชีผรู้ บั เงิน (Payee’s Account Credit) รับรองสลักหลัง (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement
Guaranteed) หรือรับประกันการใช้เงิน(Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏ ในภายหลังว่าผูฝ้ ากไม่มีสิทธิในเช็ค
นั้น หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็ นเหตุให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผเู้ ป็ นเจ้าของเช็คอันแท้จริงหรือผูห้ นึ่ งผูใ้ ดไป ผูฝ้ าก
จะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจานวนที่ธนาคารต้องเสียไปนั้น พร้อมทั้ง ดอกเบี้ ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศกาหนด
สาหรับลูกค้าที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข หรือผิดนัดชาระหนี้ นับแต่วนั ที่ธนาคารได้จา่ ยเงินนั้นเป็ นต้นไป
ในกรณีที่เรียกเก็บแล้วไม่ได้เงินตามเช็คที่นามาฝากนั้นๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ ในเวลาอันสมควร และผูฝ้ ากจะต้องมาติดต่อ
ขอรับเช็คคืนโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ ากมีหน้าที่ตอ้ งติดตามว่าเช็คที่ฝากเรียกเก็บนั้น สามารถเรี ยกเก็บเงินได้หรือไม่ ซึ่งถ้า
เรียกเก็บเงินไม่ได้ ผูฝ้ ากมีหน้าที่ติดตามขอรับเช็คนั้นคืน ในกรณีที่ผฝู้ ากละเลยไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน หากเกิดความเสียหายแต่อย่างใด
ผูฝ้ ากตกลงรับผิดชอบเองทั้งสิ้ น
10. ในกรณีที่ผฝู้ ากนาเช็คต่างธนาคารมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกเก็บ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั ฝากเช็คต่างธนาคารที่
มีรอยขูด หรือลบข้อความ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ บนเช็ค และผูฝ้ ากจะต้องนาเช็ค
ดังกล่าวไปฝากเพื่อเรียกเก็บ ณ ธนาคารเจ้าของเช็คเอง
11. ผูฝ้ ากตกลงชาระค่าบริการรักษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จากัดอยูเ่ พียง) ค่าธรรมเนี ยม
การถอนเงินข้ามเขตสานักหักบัญชี ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ค่าธรรมเนี ยมเช็คคืน โดยยินยอมให้หกั เงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากได้
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
12. ในกรณีที่ธนาคารนาเงินของบุคคลอื่น หรือของธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากโดยผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยการนาฝาก หรือโอน
เงิน หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็ นการนาเข้า ผิดบัญชี หรือผิดจานวน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจานวน
ดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากได้ทนั ทีที่ธนาคารทราบถึงการนาเงินเข้าบัญชีผิดบัญชีน้ัน โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ
ล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด
13. ในกรณีผฝู้ ากมีหนี้ สินที่ตอ้ งชาระอยูก่ บั ธนาคาร ไม่วา่ จะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารนาเงินจากบัญชี
เงินฝาก ที่ผฝู้ ากเป็ นเจ้าของ หรือเป็ นเจ้าของร่วม หรือเป็ นเจ้าหนี้ ธนาคารเข้าชาระหนี้ ได้ทนั ที โดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และ/หรือไม่ตอ้ งรอให้ครบกาหนดระยะเวลาการฝาก
14. ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารจัดส่งเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี หนังสือ จดหมายติดต่อ คาบอกกล่าวใดๆ ไปยังสถานที่ที่ผู้
ฝากแจ้งไว้กบั ธนาคารหรือที่อยูท่ ี่ผฝู้ ากแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็ นหนังสือครั้งหลังสุด
หรือที่อยูต่ ามเอกสารสาคัญของทาง
ราชการ ไม่ว่าธนาคารจะส่งเอง หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้แก่ผฝู้ ากโดยชอบ
แล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คานึ งถึงว่าจะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และแม้หากส่งให้ไม่ได้เพราะตาบลสถานที่ที่กล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้ อ
ถอนไปโดยมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือรื้ อถอนนั้นเป็ นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบสถานที่
ที่ระบุไว้ก็ดี ให้ถือว่าผูฝ้ ากได้รบั และได้ทราบหนังสือติดต่อ และ/หรือบอกกล่าวของธนาคารแล้วโดยชอบ
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15. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกสิทธิหน้าที่ หรือข้อตกลงเงื่อนไขเป็ นประการอื่นใดก็ได้ตามที่
เห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บงั คับ เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงนั้น ทาให้ผฝู้ ากได้รบั ประโยชน์ ธนาคารไม่จาต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และถือว่าผูฝ้ ากตกลง
ยินยอมด้วยทุกประการ
16. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในคาขอฯ ฉบับนี้ ตลอดจนระเบียบต่างๆ
ของธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผูฝ้ ากแต่ประการใด
17. ในกรณีผฝู้ ากใช้บญ
ั ชีเงินฝากนี้ เป็ นช่องทางในการกระทาที่ส่อไปในทางกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือได้รบั เงินจากการที่ผอู้ ื่นได้กระทา
การโอนเงินเข้าผิดบัญชี ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้สิทธิธนาคารสามารถดาเนิ นการระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก หรือทาการอายัด
เงินฝากในบัญชีดงั กล่าวได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
18. ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากเสียเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผฝู้ ากทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ธนาคารเห็นสมควร อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่บญ
ั ชีมียอดคงเหลือเป็ นลูกหนี้ ธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากถูกอายัดโดยคาสั ่งศาล หรือเจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจ
ตามกฎหมาย หรือผูฝ้ ากถึงแก่กรรม หรือบัญชีเงินฝากหรือผูฝ้ ากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดตามกฎหมาย หรือ
ในกรณีอื่นที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรธนาคารจะปิ ดบัญชีโดยไม่แจ้งให้ผฝู ้ ากทราบล่วงหน้าก็ได้
19. ในกรณีที่ธนาคารพบว่าเอกสาร / ข้อมูล เกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีของผูฝ้ ากที่ให้ไว้แก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ของธนาคาร / หน่ วยงานที่มีอานาจกากับดูแลธนาคาร / หน่ วยงานของรัฐ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้สิทธิธนาคาร
สามารถดาเนิ นการระงับการฝากถอน โอนเงิน และ/หรือ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีของผูฝ้ ากได้ จนกว่าผูฝ้ าก
จะได้ดาเนิ นการเกี่ยวกับ เอกสาร / ข้อมูล การเปิ ดบัญชีของผูฝ้ ากนั้น ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่กล่าวข้างต้น
20. ผูฝ้ ากรับรองว่าข้อมูลในใบสมัคร ครบถ้วนเป็ นจริง โดยตกลงให้ธนาคาร „เก็บ/รวบรวม/ใช้ขอ้ มูลที่ให้ไว้/มีอยูก่ บั ธนาคาร/
ธนาคารได้จากแหล่งอื่น รวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่างๆ เชื้ อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
และข้อมูลอื่นใด (รวมที่จะได้ในภายหน้า) (“ข้อมูล”) เพื่อบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร/เสนอผลิตภัณฑ์/บริการ/
มอบหมายบุคคลดาเนิ นการแทน ทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร ทวงถาม งานอื่น และวัตถุประสงค์อนื่ อันชอบด้วยกฎหมายและ
ให้ธนาคารส่งข้อมูลไปต่างประเทศได้ „ เปิ ดเผยข้อมูลให้กลุ่มธุรกิจของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการ ผูป้ ระมวลผล
ผูส้ นใจรับ/ผูร้ บั โอนสิทธิ องค์กรที่มีสญ
ั ญากับธนาคาร ผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น และให้ผรู้ บั ข้อมูล
เก็บ/รวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ „ ติดต่อธนาคาร โทร. 02-8888888
21. ข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์
21.1 ผูฝ้ ากจะต้องฝากครั้งแรกไม่ตา่ กว่าจานวนที่ธนาคารกาหนด และจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีในทุกขณะไม่ตา่ กว่า
2,000.-บาทหรือตามจานวนที่ธนาคารประกาศกาหนด ซึ่งธนาคารได้ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานสาขาของธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว
โดยให้ถือว่าผูฝ้ ากได้รบั แจ้งถึงการประกาศจานวนเงินคงเหลือในบัญชีน้ันแล้ว
ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นควร โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
21.2 กรณีผฝู้ ากมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีตา่ กว่าจานวนเงินขัน้ ตา่ ที่ธนาคารกาหนดหรือไม่มีการฝากถอน เกินกว่า 1 ปี ผูฝ้ ากยิน ยอม
ชาระค่าบริการรักษาบัญชีให้แก่ธนาคาร ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยให้หกั จากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากได้ทนั ที
และหากไม่มีเงินฝากเหลือผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารพิจารณาปิ ดบัญชีเงินฝากได้ โดยไม่จาต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
21.3 ธนาคารตกลงจ่ายดอกเบี้ ยให้แก่ผฝู้ ากในกาหนดเวลา และอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนดในแต่ละขณะ โดยนาดอกเบี้ ยหลังจาก
หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี) รวมเข้าฝากในบัญชีดว้ ย
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21.4 ในกรณีที่มีการทารายการเดินบัญชีโดยผ่านช่องทางอืน่ ๆ ที่ไม่ได้ใช้สมุดเงินฝาก (No Book) หลายรายการ เมื่อผูฝ้ าก
นาสมุดเงินฝากมาบันทึกรายการเคลื่อนไหวธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมรายการ No Book ที่มีรายการเกินกว่าที่
ธนาคารกาหนด รวมเข้าเป็ นรายการด้านฝากและด้านถอน ด้านละ 1 รายการ หากผูฝ้ ากต้องการตรวจสอบรายการ
ระหว่างยุบรวม สามารถขอรายการเดินบัญชีได้จากสานักงานของธนาคารที่รบั เปิ ดบัญชี หรือสาขาอื่นตามระเบียบ
ของธนาคาร หรือช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่เปิ ดให้บริการ
21.5 ในกรณีที่ธนาคารต้องนาส่งภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ ยเงินฝากในบัญชีของผูฝ้ าก แต่ธนาคารไม่ได้ทาการหักภาษีไว้ก่อน ผูฝ้ าก
ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากที่มีอยูก่ บั ธนาคาร ไม่วา่ ประเภทใดได้ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้ง
หรือทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผฝู้ ากอีก
21.6 กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า การฝากเงินของผูฝ้ ากเป็ นบัญชีเงินฝากผิดประเภทหรือไม่เป็ นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)หรือกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิ ดบัญชี และทาการเปิ ดบัญชีใหม่ เพื่อโอนเงิน
ดังกล่าวเข้าบัญชีใหม่โดยเริ่มสัญญาการฝากใหม่ ตามที่ธนาคาร หรือ ธปท. หรือกฎหมายกาหนดโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ ย
ในบัญชีเงินฝากที่เปิ ดใหม่ยอ้ นหลังให้นับแต่วนั ที่ผฝู้ ากนาฝากตามระยะเวลาการฝากจริงในอัตราดอกเบี้ ยตามประเภท
ของบัญชีที่เริ่มสัญญาการฝากใหม่ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
21.7 ผูฝ้ ากสามารถถอนเงินฝากต่างสาขาได้ ไม่เกินจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารอาจพิจารณาปฏิเสธการถอนเงินต่าง
สาขาได้หากพบว่าเป็ นจานวนเงินที่สงู ผิดปกติ หรือมีเหตุสงสัย
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