ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและ
เงื่อนไข”) ใช้บงั คับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธนำคำร”) กับผูท้ ี่ขอเปิ ดและใช้บัญชี
เงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผูฝ้ ำก” และจะเรียกบัญชีเงินฝากนี้ ว่า “บัญชีเงินฝำก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)”) โดยผูฝ้ ากตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังนี้
คุณสมบัติของผูเ้ ปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขนไป
ึ้
ลักษณะของบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
 มี ท้ั ง บั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภทออมทรั พ ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (K-eSavings Account) ประเภทประจ า
อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eFixed Account) ประเภททวีทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eTaweesup Account) และ/
หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ประเภทอื่น ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการในแต่ละขณะ
 เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก (Non Passbook) ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูฝ้ าก
โดยไม่อนุ ญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝงหรือให้ผูอ้ ื่นเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ และไม่สามารถเปิ ดบัญชีชื่อร่วม
ได้
 ผูฝ้ ากไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิตามบัญชีเงินฝากให้ผูอ้ ื่น เปลี่ ยนมือ แก้ไข หรื อนาไปเป็ นหลักประกันแก่
บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
 ผูร้ บั ผลประโยชน์ที่แท้จริงต้องเป็ นผูเ้ ปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) เองเท่านั้น
ขั้นตอนกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่ำนบริกำร K PLUS
 ขั้นตอนสำหรับผูฝ้ ำกที่ตอ้ งกำรเปิ ดบัญชี เงิ นฝำกอิเล็ กทรอนิ กส์ (K-eAccount) พร้อมสมัครใช้
บริกำร K PLUS เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ดังกล่ำว ดังนี้
(1) ผูฝ้ ากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบริการ K PLUS เลือก “ไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากกสิกรไทย” โดยกรอกข้อมูล
และปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่ปรากฎบนหน้าจอจนถึงขัน้ ตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ได้ทุกวันตลอด
24 ชัว่ โมง
(2) ผูฝ้ ากต้องไปพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคาร หรือจุดบริการที่ธนาคารกาหนด เมื่อผูฝ้ าก
ได้พิสูจน์ และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผูฝ้ ากจะต้องเข้าแอปพลิเคชัน บริการ K PLUS เพื่อปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนที่เหลือจนครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหากผูฝ้ ากดาเนิ นการตามข้อ (2) นี้ ระหว่าง 06.00 น.
– 20.00 น. การเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) และการสมัครใช้บริการ K PLUS
จะมีผลสาเร็จทันที หากผูฝ้ ากดาเนิ นการตามข้อ (2) นี้ ภายหลังเวลา 20.00 น. การเปิ ดบัญชีจะมี
ผลสาเร็จในวันถัดไปเวลา 06.00 น.
(3) ผูฝ้ ากจะต้องดาเนิ นการตามกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จสิ้ น ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผูฝ้ ากให้
ข้อมูลไว้กบั ธนาคารตามข้อ (1) เสร็จสิ้ น หากผูฝ้ ากไม่ดาเนิ นการตามกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จ
สิ้ นภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าการเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) และ
การสมัครใช้บริ การ K PLUS ไม่สาเร็ จ และธนาคารจะนาข้อมูลและรายละเอียดที่ ผูฝ้ ากให้ไว้แก่
ธนาคารออกจากระบบของธนาคาร
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 ขั้นตอนสำหรับผูฝ้ ำกรำยเดิมทีเ่ คยสมัครใช้บริกำร K PLUS แล้ว ดังนี้
(1) ผู ้ฝ ากสามารถเปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eAccount) ผ่ า นบริ ก าร K PLUS ได้ทุ ก วัน
ระหว่างเวลา 06.00 น. – 20.00 น. โดยการ Login เข้าสู่บริ การ K PLUS ตามปกติ ไปที่ เมนู
“บริการอื่น” เลือกเมนู ย่อย “เปิ ดบัญชีเงินฝาก” และกด “เปิ ดบัญชีใหม่” กรอกข้อมูลและปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนที่ปรากฎบนหน้าจอ
(2) ผูฝ้ ากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการกดปุ่ มยืนยันข้อมูลการ
เปิ ดบัญชี
 การเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคาร
แจ้งผลการเปิ ดบัญ ชี ผ่ า นฟั งก์ชัน Feed ของบริ ก าร K PLUS และ E-mail Address (ถ้า มี ) หรื อ ตาม
ช่ อ งทางอื่ น ที่ ธ นาคารก าหนดต่ อ ไปในอนาคต โดยจะแจ้ง ภายใน 24 ชัว่ โมง นั บ ตั้ง แต่ วัน ที่ ผู ้ฝาก
ด าเนิ น การตามขั้น ตอนการเปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eAccount) ผ่ า นบริ ก าร K PLUS
ครบถ้วนสมบูรณ์
ช่องทำง/บริกำรในกำรทำธุรกรรม
 ผูฝ้ ากสามารถทาธุ รกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากอิเล็ กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ตามที่ธนาคาร
กาหนดได้ผ่านช่องทาง/บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้
- บริกำร K PLUS และเครื่อง ATM/CDM : ผูฝ้ ากสามารถทาธุ รกรรมทุกประเภท ตามที่ธนาคารเปิ ด
ให้บริการเช่น ฝาก ถอน โอนเงิน ชาระค่าสินค้า/บริการ ชาระค่าสาธารณูปโภค และชาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ
- สำนักงำนสำขำของธนำคำร : ผูฝ้ ากสามารถฝาก ถอน และบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการ
ต่อไปในอนาคต
- K-Contact Center โทร. 02-8888888 : ผูฝ้ ากสามารถขอรายการเดินบัญชี อายัดหรือยกเลิกอายัด
บัญชี รวมถึงสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการต่อไปในอนาคต
- จุดบริกำรตัวแทนของธนำคำร ผูฝ้ ากสามารถฝากเงิน และถอนเงิน
 หาก (1) ผูฝ้ ากเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ (2) ผูฝ้ ากยกเลิกการใช้บริการ K PLUS ผูฝ้ าก
จะยังสามารถใช้บริการผ่านเครื่อง ATM/CDM สานั กงานสาขาของธนาคาร K-Contact Center และจุด
บริการตัวแทนของธนาคาร ได้ตามประเภทธุรกรรมที่ธนาคารกาหนดให้สามารถใช้บริการผ่านช่องทาง/
บริการนั้นๆ ทั้งนี้ หากผูฝ้ ากได้ขอใช้บริการ K PLUS ใหม่ ผูฝ้ ากสามารถผูกบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์
(K-eAccount) ของตน กับบริการ K PLUS ได้ใหม่ โดยผูฝ้ ากจะต้องปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด
กำรปิ ดบัญชีเงินฝำกอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
 ผูฝ้ ากสามารถปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS ระหว่างเวลา 06.00 น.
– 22.00 น.
 กรณีผฝู ้ ากที่ใช้บริการ K PLUS ตา่ กว่า version 5.3 ผูฝ้ ากจะต้องโอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดที่มีอยูใ่ น
บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ณ วันทารายการปิ ดบัญชี (หากมี) ออกไปยังบัญชีเงินฝำก
ของธนำคำรกสิกรไทยบัญชีอื่น (ของบุคคลใดก็ได้) ก่อนจึงจะสามารถปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์
(K-eAccount) ได้ โดยธนาคารจะดาเนิ นการจ่ายดอกเบี้ ยคงค้าง (หากมี) ไปยังบัญชีเงินฝำกที่ผฝู ้ ำก
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ทำรำยกำรโอนเงินฝำกคงเหลือไปข้ำงต้น และปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ให้
ภายในวันทำกำรถัดไป
 กรณี ผูฝ้ ากที่ใช้บริการ K PLUS ตั้งแต่ version 5.3 ผูฝ้ ากจะต้องโอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ใน
บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ณ วันทารายการปิ ดบัญชี (หากมี) ออกไปยังบัญชีเงินฝำก
อื่นธนำคำรใดก็ได้ โดยธนาคารจะดาเนิ นการโอนเงินต้น พร้อมจ่ายดอกเบี้ ยเงินฝากที่คา้ งจ่าย (หากมี)
ไปยังบัญชีเงินฝากที่ผูฝ้ ากระบุ และปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ให้ภายในวันที่ผูฝ้ าก
แสดงความประสงค์ขอปิ ดบัญชี
 ธนาคารจะแจ้งผลการปิ ดบัญชีผ่าน SMS และ E-mail address (ถ้ามี) ที่ผูฝ้ ากแจ้งไว้กบั ธนาคาร และ
ฟั งก์ชนั Feed ของบริการ K PLUS หรือตามช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนดต่อไปในอนาคต
กรณีปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่านช่องทาง/บริการอื่นๆ (ถ้ามี)
 ผูฝ้ ากจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์สาหรับการปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount)
ในแต่ละช่องทาง/บริการตามที่ธนาคารกาหนด
อัตรำดอกเบี้ ยเงินฝำกและอัตรำค่ำธรรมเนียม
 เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยเงิน ฝากและอัตราค่าธรรมเนี ยมของธนาคาร ที่ ธนาคารประกาศ
กาหนดในแต่ละขณะ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป
รำยกำรเดินบัญชี
 ผูฝ้ ากตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมในการขอรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง (หากมี) ตามอัตราที่ธนาคาร
กาหนด
 กรณีเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount)
- ผูฝ้ ากสามารถขอรับรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลังผ่านบริการ K PLUS (สูงสุด 12 เดือน) หรือ
ผ่าน K-Contact Center โทร. 02-8888888
- กรณีผฝู ้ ากที่ใช้บริการ K PLUS ตา่ กว่า version 5.3 ผูฝ้ ากจะต้องสมัครบริการรับรายการเดินบัญชีเงิน
ฝากทางอีเมลกสิ กรไทย (K-eMail Statement) หรื อชื่ ออื่นที่ ธนาคารพิจารณาเปลี่ ยนแปลงตามที่
ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริกำร K-eMail Statement”) พร้อมกับการเปิ ดบัญชี
เงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) เพื่อรับรายการเดินบัญชีผ่าน E-mail Address โดยผูฝ้ ากตกลง
ยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้บริการ K-eMail Statement ที่ระบุในข้อกาหนดและเงื่อนไขการเปิ ด
และใช้บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account)
- กรณี ผูฝ้ ากที่ใช้บริการ K PLUS ตั้งแต่ version 5.3 ผูฝ้ ากสามารถสมัครบริการ K-eMail Statement
ได้ที่สานักงานสาขาของธนาคาร หรือ K-Contact Center โทร.02-8888888 หรือช่องทาง/บริการ
อื่นที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการต่อไปในอนาคต
เงื่อนไขอื่นๆ
1. หากผูฝ้ ากยินยอมให้ผูอ้ ื่นใช้บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ ากเพื่อรับโอนหรือถอนเงิน
ในทางทุจริตจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารและ/หรือบุคคลอื่น ผูฝ้ ากต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้ นทั้งสิ้ น
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2. ในกรณีเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารพิจารณา
และดาเนิ นการต่างๆ ตามขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของธนาคาร
3. การฝาก ถอน โอนเงิน ชาระค่าสินค้า/บริการ ชาระค่าสาธารณูปโภค และชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยผูฝ้ ากสามารถทาธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
อาทิ ผ่านสาขาของธนาคาร ผ่านเครื่อง ATM/CDM ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านจุดบริการตัวแทนของ
ธนาคาร หรื อผ่ านช่ องทางอื่นใดที่ ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่ อไป ตามประเภทธุ รกรรมที่ ธนาคารกาหนดให้
สามารถใช้บริการผ่านช่องทางนั้นๆ ได้ ซึ่งในกรณีเหล่านี้ ให้ถือว่ารายการที่ได้ทาตามเงื่อนไขของแต่ละบริการ
และแต่ละช่องทางเป็ นรายการที่ถูกต้องและผูกพันผูฝ้ ากโดยไม่ตอ้ งทาเอกสารหรื อหลักฐานในการฝากหรือ
ถอนแต่ละคราวอีก เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ เมื่อผูฝ้ ากทาธุ รกรรมดังกล่าวครบถ้วน
สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดแล้ว ผูฝ้ ากตกลงให้ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีในระบบของธนาคาร
เป็ นยอดเงินฝากที่ถูกต้อง
4. ผูฝ้ ากจะต้องมาถอนเงินฝากคื นทั้งจานวน ภายใน 10 ปี นั บแต่ วันที่ ปรากฏรายการสุ ดท้ายในระบบของ
ธนาคาร หรือวันที่ในรายการเงินฝากประจาที่ปรากฏในรายการสุดท้ายในระบบของธนาคารครบกาหนด ทั้งนี้
หากผูฝ้ ากละเลยไม่ดาเนิ นการถอนเงินฝากคืนทั้งจานวนภายในระยะเวลาตามที่กล่าว หากเกิดความเสียหาย
ผูฝ้ ากตกลงยินยอมรับผิดชอบเองทั้งสิ้ น
5. ถ้าผูฝ้ ากเป็ นพนักงาน ลูกจ้าง หุน้ ส่วน กรรมการ หรือมีตาแหน่ งหน้าที่ในนิ ติบุคคลใด นาเช็คที่สงั ่ จ่ายให้แก่
นิ ติบุคคลนั้ นมาฝากเข้าบัญชีที่ไม่ใช่บญ
ั ชีของนิ ติบุคคลตามหน้าเช็ค ธนาคารอำจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากได้
แม้ว่าเช็คนั้นจะมีการสลักหลังโดยชอบของนิ ติบุคคลนั้นๆ แล้วก็ตาม
6. หากในอนาคตธนาคารยินยอมให้มีการมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอานาจให้เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ได้ และผูฝ้ ากมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอานาจให้บุคคลอื่นมาเบิกถอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) แทนผูฝ้ าก ผูฝ้ ากตกลงว่า หากปรากฏว่าผูฝ้ ากถึงแก่กรรมลง
และทายาทของผูฝ้ ากมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นหนังสือ และธนาคารได้จ่ายเงินแก่บุคคลที่ผฝู ้ ากมอบฉันทะ
และ/หรือ มอบอานาจไปแล้วก่อนที่ธนาคารจะได้รบั แจ้งเป็ นหนั งสือดังกล่าว ให้ถือว่าธนาคารได้จ่ายเงินไป
โดยถูกต้องแล้ว โดยธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ าก หรือทายาทของผูฝ้ ากแต่อย่างใดทั้งสิ้ น
7. ในกรณีที่ผูฝ้ ากนาเช็คมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ธนาคารจะจัดการเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ คให้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติ ประเพณี ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ส่วนใหญ่ ในประเทศไทย
ปฏิบตั ิกนั อยู่ แต่ท้งั นี้ ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่นาฝากนั้น ไม่ว่าธนาคารจะได้รบั รองการนาเข้าบัญชีผรู ้ บั
เงิน (Payee’s Account Credit) รับรองสลักหลัง (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed)
หรือรับประกันการใช้เงิน (Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏในภายหลังว่าผูฝ้ ากไม่มีสิทธิ
ในเช็คนั้ น หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็ นเหตุให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผูเ้ ป็ นเจ้าของเช็คอัน
แท้จริงหรือผูห้ นึ่ งผูใ้ ดไป ผูฝ้ ากจะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจานวนที่ธนาคารต้องเสียไปนั้น พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศกาหนด สาหรับลูกค้าที่ปฎิบตั ิผิดเงื่อนไข หรือผิดนัดชาระหนี้ นับแต่
วันที่ ธนาคารได้จ่ายเงินนั้ นเป็ นต้นไป ในกรณี ที่เรียกเก็บแล้วไม่ได้เงินตามเช็คที่ นามาฝากนั้ นๆ ธนาคาร
จะแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบ ในเวลาอันสมควร และผูฝ้ ากจะต้องมาติดต่อขอรับเช็คคืนโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผูฝ้ ากมี
หน้าที่ตอ้ งติดตามว่าเช็คที่ฝากเรียกเก็บ นั้ น สามารถเรียกเก็บได้ห รือไม่ ซึ่งถ้า เรียกเก็บเงินไม่ได้ ผู ฝ้ ากมี
หน้า ที่ติด ตามขอรับ เช็คนั้ น คืน ในกรณี ที่ผู ฝ้ ากละเลยไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน หากเกิดความเสียหายแต่
อย่างใด ผูฝ้ ากตกลงรับผิดชอบเองทั้งสิ้ น
8. ในการโอนเงิน ธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชี เงินฝากอิเล็ กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ าก ตาม
จานวนเงินที่ผูฝ้ ากระบุพร้อมค่าธรรมเนี ยม (เป็ นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยมของธนาคาร) (หากมี)
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และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผูร้ บั โอนทันทีหลังจากที่ ผูฝ้ ากได้ทารายการโอนเงิน ยกเว้นแต่การโอนเงินต่าง
ธนาคารจะต้องเป็ นไปตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านั้น
9. ผูฝ้ ากสามารถรับหลักฐานการทารายการ และขอตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้ผ่านช่องทาง/บริการต่างๆ
ตามที่ธนาคารกาหนด อนึ่ ง “หลักฐำนกำรทำรำยกำร” หมายถึง เอกสารหลักฐานอันได้แก่ ใบบันทึกรายการ
ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลักฐานอื่นใดที่ ทาด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และสื่ อ
บัน ทึ ก ข้อ มูล หรื อ สื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มูล อื่ น ใดที่ ใ ช้เก็ บข้อมูล หรื อหลักฐานอื่นใดที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
กาหนดขึ้ นในอนาคต
10. ผูฝ้ ากตกลงชาระค่าบริการรักษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
ค่าธรรมเนี ยมการถอนเงินข้ามเขตสานั กหักบัญชี ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ค่าธรรมเนี ยมเช็ คคืน โดย
ยินยอมให้หกั เงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ ก ส์ (K-eAccount) ได้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารกาหนด
11. ในกรณีที่ธนาคารต้องนาส่งภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ ยเงินฝากในบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount)
ของผูฝ้ าก แต่ธนาคารไม่ได้ทาการหักภาษีไว้ก่อน ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผูฝ้ ากที่มีอยูก่ บั ธนาคารไม่ว่าประเภทใดได้ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งหรือทาหลักฐานใดๆ ให้แก่ผฝู ้ ากอีก
12. ในกรณี ที่ธนาคารหรือบุคคลใด นาเงินของบุคคลอื่น หรือของธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (KeAccount) ของผูฝ้ ากโดยผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยการนาฝาก หรือโอนเงิน หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็ นการนาเข้า
ผิดบัญชี หรือผิดจานวน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
อิเล็ กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ไม่ว่าด้วยเหตุ ใดๆ ก็ตาม ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขความผิ ดพลาดที่
เกิดขึ้ นนั้นให้ถูกต้องได้ตามความเป็ นจริง รวมทั้งตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอานาจในการกันเงิน และ/หรือหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ ากเพื่อเป็ นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นได้ทนั ที
โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด
13. ในกรณี ผูฝ้ ากมีหนี้ สินที่ตอ้ งชาระอยู่กบั ธนาคาร ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้
ธนาคารนาเงินจากบัญชีเงินฝากทุกบัญชีที่ผูฝ้ ากเป็ นเจ้าของหรือเป็ นเจ้าของร่วม หรือเงินที่ผูฝ้ ากเป็ นเจ้าหนี้
ธนาคารเข้าชาระหนี้ ได้ทันที โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า และ/หรื อไม่ตอ้ งรอให้ครบกาหนด
ระยะเวลาฝาก
14. กรณี ธ นาคารตรวจสอบพบว่ า การฝากเงิ น ของผู ้ฝ ากเป็ นบัญ ชี เ งิ น ฝากผิ ด ประเภทหรื อ ไม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคาร หรือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่ วยงานที่มีอานาจกากับดูแลธนาคาร
หรือกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชี และทาการเปิ ดบัญชีใหม่ เพื่อโอนเงินดังกล่าว
เข้าบัญชีใหม่ โดยเริ่มสัญญาการฝากใหม่ ตามที่ธนาคาร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่ วยงานที่มี
อานาจกากับดูแลธนาคาร หรือกฎหมายกาหนด โดยธนาคารจะหักดอกเบี้ ยที่ธนาคารคานวณให้ในบัญชีเงิน
ฝากที่ผิดประเภทนั้น (หากมี) คืน และจ่ายดอกเบี้ ยในบัญชีเงินฝากที่เปิ ดใหม่ยอ้ นหลังให้นับแต่วนั ที่ผฝู ้ ากนา
ฝากตามระยะเวลาการฝากจริงในอัตราดอกเบี้ ยตามประเภทของบัญชีที่เริ่มสัญญาการฝากใหม่ตามที่ธนาคาร
ประกาศกาหนด
15. ผูฝ้ ากรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่
ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผูฝ้ ากเองหรือบุคคลที่ผฝู ้ ากมอบหมาย มีความครบถ้วน ถูกต้อง
แท้จริง เป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้อมูลของผูฝ้ าก โดยผูฝ้ ากมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอเปิ ด
บัญชีและการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชี โดยธนาคารไม่มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริง เป็ นปั จจุบนั หรือความสมบูรณ์ของเอกสารข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว
16. หากผูฝ้ ากมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ผูฝ้ ากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
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17. ในกรณี ที่ธนาคารพบว่าเอกสาร / ข้อมูล เกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ของ
ผูฝ้ ากที่ให้ไว้แก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร / หน่ วยงานที่มีอานาจ
กากับดูแลธนาคาร / หน่ วยงานรัฐ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้สิทธิธนาคารสามารถดาเนิ นการระงับการฝาก ถอน
โอนเงิน และ/หรือ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ าก
ได้ จนกว่าผูฝ้ ากจะได้ดาเนิ นการเกี่ยวกับ เอกสาร / ข้อมูลการเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount)
นั้น ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น
18. เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่ผฝู ้ ากพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการดาเนิ นการ หรือในกรณี
ที่มีเหตุที่ตอ้ งระงับการดาเนิ นการภายใต้บริการนี้ เป็ นการชัว่ คราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการ
ยกเลิ ก การระงับการดาเนิ น การดังกล่ าว ผู ้ฝากสามารถติ ด ต่ อธนาคารได้ที่ K-Contact Center โทร.028888888 เมื่อผูฝ้ ากดาเนิ นการต่างๆ ตามกระบวนการที่ธนาคารกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ธนาคารตก
ลงดาเนิ นการระงับการดาเนิ นการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผฝู ้ ากนั้น โดยผูฝ้ ากยังคงเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้ นก่อนที่ธนาคารจะมีการระงับการดาเนิ นการ
ตามที่ ได้รับแจ้งดังกล่ าว ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิกเฉยต่ อคาร้องขอใดๆที่ ขดั ต่ อ ข้อกาหนด/
หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณีที่ผูฝ้ ากพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการชาระเงิน และ/หรือการโอนเงิน หรือในกรณีที่มีเหตุที่ตอ้ งระงับ
การดาเนิ นการภายใต้บริการนี้ ผูฝ้ ากจะต้องให้ขอ้ มูลเรื่อง วัน เวลา ผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง จานวนเงิน และลักษณะ
ธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะทาการสอบสวนตามที่ได้รบั แจ้ง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และ/หรือธนาคารเป็ นหลัก
19. การให้บริการและดาเนิ นการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทาขึ้ นเป็ นการ
อ านวยความสะดวกให้กับผู ้ฝาก ความรับ ผิ ด ตามธุ ร กรรมที่ เกี่ ยวข้อ ง ผู ้ฝากและธนาคารแต่ ล ะฝ่ ายต้อง
รับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายในความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการที่ฝ่ายตนกระทาโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือ
ปฏิบตั ิผิดข้อตกลง หรือการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งในความเสียหาย
ที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั หรือด้วยเหตุอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื ออานาจควบคุมสัง่ การของฝ่ ายตน
ทั้งนี้ ธนาคารมีความรับผิดหาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ระงับการโอนเงินที่มีขอ้ ตกลงล่วงหน้า
หรื อไม่ระงับเครื่ องมือโอนเงินตามที่ ได้รับแจ้งจากผูฝ้ าก ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ ระบุ ในข้อกาหนดและ
เงื่อนไขฉบับนี้ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ขึ้ น หรือ (2)
ธนาคารยัง มิ ไ ด้ส่ ง มอบเครื่ อ งมื อ การโอนเงิ น ให้แ ก่ ผู ้ฝ าก และเกิ ด รายการโอนเงิ น ผ่ า นบัญ ชี เ งิ น ฝาก
อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) โดยมิชอบขึ้ น หรือ (3) เกิดรายการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์
(K-eAccount) โดยมิชอบอันมิใช่ความผิดของผูฝ้ าก หรือ (4) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ โอนเงินของผูฝ้ าก
จนเป็ นเหตุให้ผูร้ บั โอนเงินไม่ได้รบั เงินจากการโอนเงินโดยเสร็จสิ้ นสมบูรณ์ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุใน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เว้นแต่การไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ นั้นเกิดจากการที่ผูฝ้ ากมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/
หรือไม่มีเงินในบัญชี หรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่ อที่มีอยู่กบั ธนาคาร และ/หรือการโอนเงินมีผลทาให้
ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร และ/หรืออยูร่ ะหว่างการดาเนิ นทางกฎหมาย และ/
หรื อธนาคารได้แจ้งให้ผูฝ้ ากทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินก่อนหรือในขณะทาการโอนเงินอยู่แล้ว
และ/หรือผูฝ้ ากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร
อนึ่ ง “เครื่องมือโอนเงิน” หมายถึง รหัสผ่าน (PIN) รหัส One Time Password (OTP) บัตรเอทีเอ็ม บัตร
เดบิ ต หรื อ บัต รเครดิ ต รหัส ลับ แผ่ น จานแม่ เหล็ ก ที่ บ รรจุ โปรแกรม หรื อ เครื่ อ งมื อ อื่ น ใดที่ ผู ้ฝากใช้เป็ น
เครื่องมือในการโอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount)
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20. หากความเสียหายเกิดขึ้ นจากเครื่องมือ หรื ออุปกรณ์การใช้บริการของผูฝ้ าก หรื อเกิดจากระบบเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ าก หรือผูร้ บั โอนเงิน
21. ผูฝ้ ากตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนที่มีอยู่ตามบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็
ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่จาต้องได้รบั ความยินยอมจากผูฝ้ ากแต่อย่างใดทั้งสิ้ น แต่ผฝู ้ ากจะ
โอนสิ ท ธิ และ/หรื อ ประโยชน์ และ/หรื อ หน้ า ที่ ไม่ ว่ า ทั้งหมดหรื อ เพี ยงบางส่ ว นที่ มี อ ยู่ต ามบัญ ชี เงิ น ฝาก
อิเล็ กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ไม่ได้โดยเด็ ดขาด เว้นแต่ ได้รับ
ความยินยอมจากธนาคารล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
22. การเปลี่ยนแปลง/ระงับ/ยกเลิกการให้บริการต่างๆ
22.1 ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามแต่ที่ธนาคาร
เห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผูฝ้ ากทราบเป็ นคราวๆ โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อกาหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี้ ด้วย
22.2 ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) และ/หรือทาการ
อายัดเงินฝากในบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) และ/หรือปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (KeAccount) และ/หรื อระงับ และ/หรื อเปลี่ ยนแปลง และ/หรื อยกเลิ กการให้บริ การภายใต้ขอ้ กาหนดและ
เงื่อนไขฉบับนี้ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูฝ้ ากรายใดรายหนึ่ ง หรือเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี้ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้เป็ นดุลยพินิจของธนาคาร
ในการพิจารณาดาเนิ นการตามที่ระบุขา้ งต้นได้ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร อนึ่ ง ผูฝ้ ากตกลงยอมรับว่า
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนิ นการตามข้อนี้ (หากมี)
22.2.1 ในกรณีที่ขอ้ มูล รายละเอียด คารับรอง หรือคายืนยันใดๆ ที่ผฝู ้ ากให้ไว้ ไม่เป็ นความจริง ไม่ถูกต้อง
หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ
22.2.2 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูฝ้ าก
แจ้งแก่ธนาคารให้ดาเนิ นการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการใช้บริการของผูฝ้ าก อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึ้ น หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าผู ้
ฝากอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรืออาจทาให้ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบั งคับ และ/หรือคาสัง่ ใดๆ และ/หรือคาขอความ
ร่วมมือใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือหน่ วยงานที่มี
อานาจควบคุมหรือกากับดูแลธนาคาร
22.2.3 ในกรณี ที่บญ
ั ชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) มียอดเงินคงเหลือเป็ นลูกหนี้ ธนาคาร
หรื อบัญชี เงินฝากอิเล็ กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ถู กอายัดโดยคาสัง่ ศาล หรื อเจ้าพนั กงานผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย หรือผูฝ้ ากถึงแก่กรรม หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) หรือผูฝ้ ากมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทาผิ ดกฎหมาย หรื อได้รับเงินจากการที่ ผูอ้ ื่นได้กระทาการโอนเงินเข้าผิ ดบัญชี หรื อในกรณี อื่นที่
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
22.2.4 ผูฝ้ ากปฏิบตั ิผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม
ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และภาษีอากร (หากมี)
22.2.5 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสัง่ และ/หรือการขอความร่วมมือ
ของศาล หรือผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่ วยงานที่กากับดูแลธนาคาร
23. บรรดาหนั งสือ จดหมาย คาบอกกล่ าว ข้อมูลใดๆ ที่ ธนาคารได้ส่งให้ผูฝ้ าก ไม่ว่าจะโดยส่ งเองหรือส่งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผู ้ฝากได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail Address ไปยัง
E-mail Address ที่ผฝู ้ ากได้แจ้งธนาคาร หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผูฝ้ ากได้แจ้งธนาคาร
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หรือผ่านบริการ/ช่องทางตามที่ผูฝ้ ากตกลงไว้กบั ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวม
เรียกที่อยู่ E-mail Address หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ/ช่องทางดังกล่าวว่า “ช่องทำงรับข้อมูล”)
ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผูฝ้ ากโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงว่าจะมีผูร้ ับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้
เพราะช่ อ งทางรับข้อ มูล ถู ก ย้ายหรื อถู ก เปลี่ ยนแปลงไปหรื อ ถู ก รื้ อถอน โดยผู ้ฝากไม่ ได้แจ้งการย้า ย การ
เปลี่ยนแปลง หรือการรื้ อถอนนั้นให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้
ถือว่าผูฝ้ ากได้รบั และทราบหนั งสือ จดหมาย คาบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการ
ย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรื้ อถอนช่องทางรับข้อมูล ผูฝ้ ากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรทันที
24. ผู ้ฝากตกลงยิน ยอมปฏิบัติ ต ามกฎหมาย คู่ มื อ กฎ ระเบี ยบ ข้อ บังคับ ประกาศ หรื อ ข้อ ก าหนดใดๆ ของ
ธนาคาร ทั้งที่ธนาคารได้แจ้งผูฝ้ ากทราบ หรือปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการ หรือเวปไซต์ของธนาคารเป็ นคราวๆ
ไป ทั้งที่ มีอยู่แล้วขณะนี้ และ/หรือจะมีขึ้นในภายหน้า เมื่อใดก็ตามที่ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คู่มือกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดใดๆ ดังกล่าว ผูฝ้ ากตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามกฎหมาย คู่มือ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยทันที
25. ผูฝ้ ากตกลงชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้งให้
ผูฝ้ ากทราบโดยประกาศเป็ นการทัว่ ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ผูฝ้ ากรับทราบและตกลงว่าเป็ น
สิทธิและดุลยพินิจโดยลาพังของธนาคารที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย และ/
หรือวิธีการคานวณ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผูฝ้ ากทราบ หรือปิ ด
ประกาศไว้ ณ ที่ทาการสาขา หรือเว็บไซต์ของธนาคารเป็ นคราวๆ ไป โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อกาหนด
และเงื่อนไขฉบับนี้ ด้วย เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้ น ทาให้ผูฝ้ ากได้รับประโยชน์ ธนาคารไม่จาเป็ นต้องบอก
กล่าวให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และถือว่าผูฝ้ ากตกลงยินยอมด้วยทุกประการ
26. การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจน
คู่มือ ระเบียบต่างๆ ของธนาคาร และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือ
ให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผูฝ้ ากแต่ประการใด
27. ผูฝ้ ากตกลงและยอมรับว่า ในกรณีเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือ
ช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) และการลงนามตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ได้กระทา
ภายใต้บริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) การใช้รหัสผ่าน
(PIN) และ/หรือ รหัส One Time Password (OTP) และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผูฝ้ ากใช้เป็ นเครื่องมือในการ
Log in เข้าสู่บริการ K PLUS หรือเข้าสู่ช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และ/
หรือเพื่อยอมรับ/ยืนยัน/ลงนามประกอบการใช้บริการต่างๆ (ซึ่งในข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริการ K PLUS
หรือช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”)
ถือเป็ นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่ผฝู ้ ากใช้ในการยอมรับ/ยืนยัน/ลงนามเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (KeAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือผ่านช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)
และลงนามตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการกระทาใดๆ หากได้กระทาไปโดยการใช้เครื่องมือโอน
เงิน ดังกล่าวแล้ว ผู ฝ้ ากตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับตั้งแต่เวลาที่มีการยอมรับ/ยืนยัน/ลงนามการทา
ธุ รกรรมเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือผ่านช่องทาง/บริการอื่น
ตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และให้มีผลผูกพันผูฝ้ าก รวมทั้งให้ถือว่าเป็ นการที่ผูฝ้ ากได้ลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ของผูฝ้ ากให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ขอ้ มูลการทาธุรกรรมเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิ กส์
(K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) ดังกล่าว (ตามแต่
กรณี) เป็ นต้นฉบับเอกสารประกอบกับข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่า
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ผูฝ้ ากได้ทาธุ รกรรมการเปิ ดบัญชีเงิน ฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือช่องทาง/
บริการอื่นตามที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และใช้ในการดาเนิ นการทางกฎหมายได้ทุกประการ
28. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
28.1 ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลของผูฝ้ ากที่ให้ไว้หรือมีอยู่กบั ธนาคาร หรือที่
ธนาคารได้รับหรื อเข้าถึ งได้จากแหล่ งอื่น ซึ่งรวมถึ งแต่ ไม่จากัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี เงินฝาก สิ นเชื่ อ
ธุรกรรมต่างๆ เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม
ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ใบหน้า เสียง ลายนิ้ วมือ ม่านตา ฯลฯ) และ
ข้อมูลอื่นใดตามที่หน่ วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด (ซึ่งต่อไปนี้ หากไม่
กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกว่า “ข้อมูล”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร
การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆให้แก่ผูฝ้ าก การปฏิบัติตามกฎหมาย การที่
ธนาคารจ้า งหรื อ มอบหมายบุ ค คลอื่ น ด าเนิ น การแทน ไม่ ว่ า งานเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ งาน
ติดต่อสื่อสาร งานติ ดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด รวมทั้งเพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้วย
กฎหมายของธนาคาร
28.2 ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย พันธมิตร
ทางธุ รกิจ ผูใ้ ห้บริการภายนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผูร้ ับโอนสิทธิ ผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย หน่ วยงาน/องค์กร/บุคคลใดๆ ที่มีสญ
ั ญาอยู่กบั ธนาคาร หรือที่อยู่ภายใต้ขอ้ สัญญาที่ธนาคารได้ทา
ไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อ มูล ต่ อ ไปได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ ได้แจ้งไว้ต่ อ ธนาคาร (ทั้งนี้ ไม่ ร วมถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆของผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคาร)
28.3 ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้
28.4 หากธนาคารประสงค์ที่จะขอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลของผูฝ้ ากเพิ่มเติม ผูฝ้ ากตกลงจะให้
ข้อมูลกับธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ และการให้ขอ้ มูลที่เพิ่มเติมในภายหลังนี้ อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดนี้
28.5 ผูฝ้ ากสามารถติดต่อธนาคารผ่าน K-Contact Center โทร.02-8888888 ตลอด 24 ชัว่ โมง
29. ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจ
ในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้ นตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)
จำนวนบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ที่สำมำรถเปิ ดได้
 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account) ได้ไม่เกินจานวนบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
จำนวนเงินขั้นต ่ำในกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ครั้งแรก
 ไม่กาหนดจานวนเงินฝากขัน้ ตา่
กำรฝำกเงิน
 ผูฝ้ ากสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account) ด้วยเงินสดผ่าน
สาขาของธนาคาร จุดบริการตัวแทนของธนาคาร เครื่อง CDM หรือผ่านช่องทางบริการต่างๆ ที่ธนาคาร
เปิ ดให้บริการรับฝากเงินสาหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account) หรือโอน
เงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีอื่นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account)
หน้า 9 จาก 32

กำรถอนเงิน
 กรณีผูฝ้ ากมีความประสงค์จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account)
ผูฝ้ ากจะต้องทารายการโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น ผ่านบริการ K PLUS
 บริการถอนเงินโดยใช้บตั รเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง ATM
 บริการถอนเงินโดยไม่ใช้บตั รด้วยบริการ K PLUS ผ่านเครื่อง ATM สาขาของธนาคาร จุดบริการตัวแทน
ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
วงเงินกำรโอนเงิน
 เป็ นไปตามวงเงินการโอนเงินของช่องทางต่างๆ ที่ผูฝ้ ากทารายการ ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
อัตรำดอกเบี้ ย
 เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากของธนาคาร โดยธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยหลังจากหักภาษี ณ
ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกาหนด (หากมี) ปี ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี
เงื่อนไขกำรใช้บริกำร K-eMail Statement
 ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลรายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K- eSavings Account) ให้
ผูฝ้ ากเป็ นรายเดือน ผ่านทางอีเมลตาม E-mail Address ที่ผูฝ้ ากระบุไว้สาหรับการใช้บริการ K PLUS
โดยสรุปข้อมูลรายการเดินบัญชี (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับรอบระยะเวลาที่ส่งข้อมูล
ประเภทบัญชีเงินฝาก เลขที่บัญชีเงินฝาก วัน เดือน ปี ที่ทารายการ รายการถอนเงิน/ฝากเงินด้วยเช็ค
หรือเงินสด ยอดเงินคงเหลือในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งข้อมูลถึงผูฝ้ าก ช่องทางที่ใช้บริการ) ตั้งแต่วนั ที่ 1
จนถึงวันสิ้ นเดือนของเดือนเดียวกัน และจะจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ PDF File ให้ผูฝ้ ากในวันถัดไป ทั้งนี้
ผู ้ฝ ากต้อ งใส่ ร หั ส ผ่ า นในการเปิ ดดู ข ้อ มู ล รายการเดิ น บั ญ ชี เ งิ น ฝาก ออมทรั พ ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
(K- eSavings Account)
 หากผู ้ ฝ ากมี ค วามประสงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลง E-mail Address เฉพาะในส่ ว นของบริ ก าร K-eMail
Statement เท่ า นั้ น ผู ้ฝากสามารถแจ้งความจ านงได้ผ่ า นสาขาของธนาคารภายในเวลาทาการของ
ธนาคาร หรื อช่ องทางอื่นๆ ที่ ธนาคารจะเปิ ดให้บริ การต่ อไปในอนาคต และดาเนิ นการต่ างๆ ตาม
กระบวนการของธนาคาร
เงื่อนไขอื่นๆ
 ผูฝ้ ากต้องใช้บริ การ K PLUS ควบคู่กับบัญชี เงินฝากออมทรัพย์อิเล็ กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account)
กรณีผฝู ้ ากไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าว ต้องสมัครใช้บริการในวันเปิ ดบัญชี ดว้ ย
 ให้ถื อ ว่ า ข้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขการเปิ ดและใช้ บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรัพ ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eSavings
Account) เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของข้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขการเปิ ดและใช้บัญ ชี เ งิ น ฝากอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KeAccount)
 กรณีที่ผฝ
ู ้ ากเปิ ดบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account) พร้อมสมัครบัครเดบิตกสิกร
ไทย ผูฝ้ ากตกลงยินยอมตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการสมัครบัตรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผ่านบริการ K PLUS ดังต่อไปนี้
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ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรสมัครบัตรเดบิต ของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ผ่ำนบริกำร K PLUS
เมื่อผูถ้ ือบัตรได้รบั บัตรเดบิตแล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมและปฎิบตั ิ ดังนี้
1. ผูถ้ ือบัตรจะต้องดาเนิ นการขอรหัสเริ่มต้นใช้งาน โดยกรอกหมายเลขบนบัตรเดบิต 16 หลัก ในเมนู ขอรหัสเริ่มต้น
ใช้งานในบริการ K PLUS ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ชาระค่าธรรมเนี ยม หากไม่ดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น ผู ้
ถือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารยกเลิกบัตรเดบิตโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบล่วงหน้า
2. ผูถ้ ือบัตรจะต้องนารหัสเริ่มต้นใช้งาน ที่ได้รบั จากบริการ K PLUS ไปเปลี่ยนเป็ นรหัสบัตรเดบิตใหม่ที่ท่านกาหนด
เอง 6 หลัก ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร เพื่อเปิ ดใช้งานบัตรเดบิต
3. ผูถ้ ือบัตรตกลงและยอมรับว่าการสมัครบัตรเดบิต ดาเนิ นการผ่านบริการ K PLUS ของธนาคาร โดยใช้เครื่องมือ
โอนเงินตามที่ระบุในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS ถือเป็ นเครื่องมือในการสมัครบัตรเดบิตผ่าน
บริการ K PLUS และการกระทาใดๆ หากได้กระทาการไปโดยการใช้เครื่องมือโอนเงินตามที่ระบุในข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้บริการ K PLUS แล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันการสมัคร
บัตรเดบิตผ่านบริการ K PLUS และให้มีผลผูกพันผูถ้ ือบัตร รวมทั้งให้ถือว่าเป็ นการที่ผูถ้ ือบัตรได้ลงลายมือชื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการสมัครบัตรเดบิตผ่านบริการ K PLUS โดยถูกต้องสมบูรณ์
แล้ว รวมทั้งตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ขอ้ มูลการสมัครบัตรเดบิตผ่านบริการ K PLUS ดังกล่าวเป็ นต้นฉบับ
เอกสารที่ใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ว่าผูถ้ ือบัตรได้สมัครบัตรเดบิตผ่านบริการ K PLUS ดังกล่าว และใช้
ในการดาเนิ นการทางกฎหมายได้ทุกประการ
4. ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขการสมัครบัตรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบริการ K PLUS
นี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บตั รเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บตั รเดบิตของ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ ใช้บงั คับกับผูท้ ี่ได้รบั อนุ มตั ิให้เป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตของธนาคาร ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า
“ผูถ้ ือบัตร” โดยผูถ้ ื อบัตรตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิ ตของ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ดังนี้
คาจากัดความต่างๆ ในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้
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“เครื่องเอทีเอ็ม”

หมายถึง เครื่ องบริ การ-ฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอที เอ็ม ) ของธนาคาร และ/หรื อ
ธ น า ค า ร ส ม า ชิ ก ซึ่ ง เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION แ ล ะ / ห รื อ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
แ ล ะ / ห รื อ CHINA UNIONPAY COMPANY LIMITED แ ล ะ / ห รื อ JCB
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรือ บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ ตเวิรก์
และ/หรื อบริ ษัทบัตรเครดิ ตอื่นใดที่ ธนาคาร และ/หรื อธนาคารสมาชิ กเป็ น
สมาชิกในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศทัว่ โลก ที่แสดงเครื่องหมายว่าสามารถ
ใช้บตั รเดบิตประเภทนั้นได้

“เครื่องมือโอนเงิน”

หมายถึง ตัวบัตรเดบิต และ/หรือ Password และ/หรือ PIN และ/หรือรหัสประจาตัวบัตร
เดบิ ต และ/หรื อ หมายเลขบัต รเดบิ ต และ/หรื อ รหัส One Time Password
(OTP) และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผูถ้ ือบัตรใช้เป็ นเครื่องมือในการเข้าใช้บริการ
ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือเพื่อการยืนยันการใช้บริการต่างๆ

“เครื่องรับบัตร”

หมายถึง อุ ป กรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC) หรื ออุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์บนแอพพลิเคชัน่
(mPos) และ/หรือเครื่องสร้าง/เครื่องอ่าน QR Code หรือ Barcode เพื่ออนุ มตั ิ
วงเงินอัตโนมัติเครื่องอนุ มตั ิการชาระเงินอัตโนมัติ

“ธนำคำร”

หมายถึง

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

“ธนำคำรสมำชิก”

หมายถึง

“บัตรเดบิต”

หมายถึง

ธ น า ค า ร อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION และ/หรื อ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
แ ล ะ / ห รื อ CHINA UNIONPAY COMPANY LIMITED แ ล ะ / ห รื อ JCB
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรื อ บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ ต
เวิรก์ และ/หรือบริษัทบัตรเครดิตอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารสมาชิก
เป็ นสมาชิกในอนาคต
บัตร หรื อบัตรเดบิ ตที่ ธนาคารออกหรื อร่ วมกับพันธมิตรของธนาคารออก
(Co-Brand Card) ให้ผูถ้ ือบัตรสาหรับชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/
หรือชาระค่าสาธารณู ปโภค ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลื อ ใน
บัญ ชี และสมัครใช้บริ ก ารอิเล็ กทรอนิ กส์ต่ างๆ ของธนาคารที่ มี อยู่แล้ว ณ
ปั จจุบัน และ/หรื อที่ จะมีต่อไปในภายหน้า ผ่ านเครื่ องเอที เอ็ม และ/หรื อ
เครื่องรับบัตร หรือใช้บริการอื่นๆที่ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกาหนด และหมายความรวมถึง บัตร
อื่ น ๆ ที่ อ อกโดยธนาคารในภายหน้ า ไม่ ว่ า จะเรี ย กชื่ อ ว่ า อย่ า งไร แต่ มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกันนี้ โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากของผูถ้ ือบัตรเท่านั้น (บัตร
เดบิ ต ที่ มี ชิ ป การ์ด (Chip Card) สามารถใช้กับ เครื่ อ งเอที เ อ็ ม และ/หรื อ
เครื่องรับบัตรในประเทศหรือต่างประเทศที่รองรับชิปการ์ดเท่านั้น)
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION แ ล ะ / ห รื อ MASTERCARD
INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรื อ CHINA UNIONPAY COMPANY

“บริษทั บัตรเครดิต” หมายถึง
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LIMITED และ/หรื อ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรื อ
บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ ตเวิร์ก และ/หรือ บริษัทบัตรเครดิตอื่นใดที่ธนาคาร
และ/หรือธนาคารสมาชิกจะเข้าเป็ นสมาชิกในอนาคต
“ใบแจ้งรำยกำรบัตร หมายถึง
เดบิต”

ใบแจ้งหรื อใบบันทึ กรายการใช้บัตรเดบิ ตและ/หรื อรายการชาระค่าสิ นค้า
และ/หรื อบริการผ่ านบัตรเดบิตและ/หรือเอกสารหลักฐานที่ แสดงรายการ
ลักษณะดังกล่าว

“ผูถ้ ือบัตร”

หมายถึง

บุคคลที่ธนาคารได้อนุ มตั ิให้เป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิต

“ร้ำนค้ำ”

หมายถึง

สถานประกอบการ จุดบริการ หรือผูข้ ายสินค้า/ผูใ้ ห้บริการที่ยินยอมรับชาระ
ด้วยบัตรเดบิต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั ่วไป ซึ่งใช้กบั บัตรเดบิตทุกประเภท
1. ธนาคารออกบัตรเดบิตให้ผูถ้ ือบัตรสาหรับใช้บริการต่างๆ กับธนาคาร โดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทที่
ธนาคารกาหนดเท่านั้น โดยผูถ้ ือบัตรสามารถผูกบัตรเดบิต 1 บัตร ได้บญ
ั ชีเดียวเท่านั้น และผูถ้ ือบัตรตกลงรับทราบ
ว่า ผูถ้ ือบัตรจะสามารถใช้บริการบัตรเดบิตได้ต่อเมื่อมียอดเงินในบัญชีเพียงพอที่จะทารายการและชาระค่าธรรมเนี ยม
เท่านั้น
2. ผูถ้ ือบัตรยอมรับว่าบัตรเดบิตเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร และผูถ้ ือบัตรจะไม่โอนหรือมอบหรื อกระทาการใดๆ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ เครื่องมือโอนเงิน ไปอยูใ่ นครอบครองของบุคคลอื่น และจะเก็บรักษาเครื่องมือโอนเงินไว้ในที่ปลอดภัยอยู่
เสมอ หากผูถ้ ือบัตรฝ่ าฝื นข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ และปรากฏว่ามีการใช้บตั รเดบิต ผูถ้ ือบัตรตกลงรับผิดชอบการใช้
บัตรเดบิตโดยให้ถือว่าผูถ้ ื อบัตรเป็ นผูใ้ ช้บัตรเดบิตด้วยตนเอง เว้นแต่ผูถ้ ือบัตรจะพิสูจน์ ได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่ได้เป็ น
ความผิดของผูถ้ ือบัตร
3. ผูถ้ ือบัตรตกลงใช้บตั รเดบิต และ/หรือเครื่องมือโอนเงินภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขดังนี้
3.1 บัตรเดบิตและ/หรือเครื่องมือโอนเงินถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผูถ้ ือบัตรเท่านั้น การเปิ ดเผยเครื่องมือโอน
เงินถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
3.2 ในกรณีที่บตั รเดบิตและ/หรือเครื่องมือโอนเงินสูญหาย/ถูกโจรกรรม/ถูกระงับ/ผูถ้ ือบัตรลืมเครื่องมือโอนเงิน
ผูถ้ ือบัตรสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่ โมง
3.3 การกระทาใดๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การสมัครและใช้บริการต่างๆ การโอนเงิน การตรวจสอบ/พิสจู น์
ตัวตน การอนุ มัติการทาธุ รกรรมต่ างๆ การตกลงยอมรับ /แก้ไข/เปลี่ ยนแปลง/เพิ่มเติ ม เกี่ยวกับข้อกาหนดและ
เงื่อนไข/บริการ/อัตราค่าธรรมเนี ยม ของการใช้บริการต่างๆ ทั้งของธนาคารและ/หรือของบุคคลไม่ว่าจะเป็ นการ
กระทาของผูถ้ ือบัตรเอง หรือเป็ นการกระทาของบุคคลอื่นใด หากได้กระทาไปโดยการใช้บตั รเดบิตและ/หรือเครื่องมือ
โอนเงินแล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผูถ้ ือบัตรเสมือนหนึ่ งได้กระทาโดยผูถ้ ือบัตรเอง
รวมทั้งให้ถือว่าเป็ นการที่ผูถ้ ือบัตรได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรม
ในครั้งนั้ นๆ โดยถู กต้องสมบูรณ์แล้ว นั บตั้งแต่ เ วลาที่ มี การยืน ยัน ทาธุ รกรรม ทั้งนี้ ผูถ้ ื อบัตรตกลงยอมรับ และ
รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่ องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ เนื่ องจากผูถ้ ือบัตรสามารถทาธุรกรรม
ได้โดยไม่จาต้องมีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีก เว้นแต่ธนาคารกาหนด
เป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทารายการทุกครั้ง
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4. ในการใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ที่ธนาคารกาหนดให้ผูถ้ ือบัตรต้องกด PIN 6 หลัก ผูถ้ ือบัตรจะต้องกด PIN ให้
ถู กต้อง หากผูถ้ ื อบัตรกด PIN ไม่ถูกต้อง เครื่ องเอที เอ็ มจะแจ้งให้ผูถ้ ื อบัตรกด PIN ใหม่ หากผูถ้ ื อบัตรกด PIN ไม่
ถูกต้อง 3 ครั้ง ผูถ้ ือบัตรจะไม่สามารถใช้บตั รเดบิตดังกล่าวได้อีก ผูถ้ ือบัตรจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอแก้ไขบัตรเดบิต
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ในการใช้บริการผ่านเครื่องรับบัตร ที่ธนาคารกาหนดให้ ว่าผูถ้ ือบัตรต้องกด PIN 6 หลัก ผูถ้ ือบัตรจะต้องกด PIN
ให้ถูกต้อง หากผูถ้ ือบัตรกด PIN ไม่ถูกต้อง เครื่องรับบัตรจะแจ้งให้ผูถ้ ือบัตรกด PIN ใหม่ หากผูถ้ ือบัตรกด PIN ไม่
ถูกต้อง 3 ครั้ง ผูถ้ ือบัตรจะไม่สามารถใช้บตั รเดบิตดังกล่าวได้อีก จนกว่าผูถ้ ือบัตรจะแก้ไขโดยใส่ PIN ที่เครื่องเอทีเอ็ม
ให้ถูกต้อง ระบบจะปลดล็อคการใช้งานผ่านเครื่องรับบัตรโดยอัตโนมัติ
ในกรณี ใช้บัตรเดบิตประเภท Contactless เพื่อชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการกับเครื่องรับบัตรที่มีสัญลักษณ์
Contactless ไม่เกินจานวนเงินที่ธนาคารเจ้าของเครื่องรับบัตรกาหนด ผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งกด PIN 6 หลัก ในกรณีที่ชาระ
ค่าสินค้าและ/หรือบริการเกินจานวนเงินที่ธนาคารเจ้าของเครื่องรับบัตรกาหนด ผูถ้ ือบัตรต้องกด PIN 6 หลัก เพื่อใช้
ชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
5. ผูถ้ ือบัตรสามารถอายัดบัตรเดบิต โดยติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24
ชัว่ โมง โดยธนาคารจะอายัด บัต รเดบิ ต ภายใน 5 นาที นั บ แต่ วัน ที่ ธนาคารได้รับค าสัง่ หรื อรับ แจ้งจากผูถ้ ื อบัตร
ครบถ้วน
6. ผูถ้ ือบัตรต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กาหนดให้ดา้ นหลังบัตรเดบิตทันทีที่ได้รบั บัตรเดบิตจากธนาคาร
7. ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า /ออกบัตรใหม่ ค่าธรรมเนี ยมรายปี ค่าธรรมเนี ยมและ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การโอนเงิน ถอนเงิน ถอนเงินข้ามจังหวัด ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด โดยผูถ้ ือบัตร
สามารถเรียกดูรายการหักชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ค่าธรรมเนี ยม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นได้จากใบแจ้งรายการ
บัตรเดบิต และ/หรือรายการเดินบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้ จนกว่าผูถ้ ือบัตรจะแจ้งยกเลิกการใช้บตั รเดบิต
ผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนาคารสามารถหักเงินตามวิธีการที่ระบุในข้อ 18. เพื่อนาเงินไปชาระค่าธรรมเนี ยมและ/หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชาระเงินค่าธรรมเนี ยมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ผู ้
ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า หากเงินในบัญชีของผูถ้ ือบัตรไม่เพียงพอให้ธนาคารหัก บัตรเดบิ ตจะไม่สามารถใช้ได้
จนกว่าผูถ้ ือบัตรจะชาระค่าธรรมเนี ยมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจนครบถ้วนผ่านช่องต่างๆ ตามรูปแบบ
และวิธีที่ธนาคารกาหนด และแจ้งให้ธนาคารทราบ
8. ผูถ้ ือบัตรตกลงว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็ นเงินบาทไทยตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็ นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวกับธนาคาร ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศด้งกล่าวไม่ใช่สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะ
ถู กแปลงเป็ นสกุ ลเงินดอลล่ าร์สหรัฐก่อนที่ จะทาการแปลงเป็ นสกุ ลเงินบาทเพื่อ เรี ยกเก็บ กับธนาคาร ผูถ้ ื อบัตร
สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้ องต้นได้จาก VISA: http://usa.visa.com/personal/cardbenefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp นอกจากนี้ ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ธนาคารมีสิทธิคิดค่าความเสี่ยงจากการ
แปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละตามที่ธนาคารประกาศกาหนดจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น (ปั จจุบนั เท่ากับอัตราร้อยละ 2.5) ทั้งนี้ ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุล
เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกาหนดโดยธนาคารจะแจ้งให้ผูถ้ ือบัตรทราบเป็ นลาย
ลัก ษณ์อัก ษร ทั้งนี้ ผู ้ถื อ บัต รสามารถตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงของค่าความเสี่ ยงจากการแปลงสกุ ลเงิ นได้จาก
“ประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ ยปรับที่เกี่ยวเนื่ องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ค่าธรรมเนี ยม/
ค่าบริการ: บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บริการโอนเงิน และตราสารต่างประเทศ” ที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น
9. ผูถ้ ื อบัตรสามารถใช้บัตรเดบิ ตสาหรับบริการต่ าง ๆ ของธนาคาร โดยมีวงเงินการใช้บัตรเดบิ ตตามที่ ธนาคาร
ประกาศกาหนด และผูถ้ ือบัตรสามารถปรับเพิ่ม และลดวงเงินใช้บริการดังกล่าวได้ที่ K-Contact Center โทร. 028888888 หรื อ ที่ K PLUS (แต่ จ ะต้อ งไม่ เ กิ น วงเงิ น สู ง สุ ด ของบั ต รที่ ก าหนดไว้ ) โดยธนาคารสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
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เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
บัตรทราบตามวิธีการของธนาคาร และตามที่มีกฎหมายกาหนด
10. ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบรายการซื้ อสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือรายการถอนเงิน และ/หรือรายการโอน
เงินของผูถ้ ือบัตรที่มีขอ้ สงสัย และ/หรือผิดปกติ ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการใช้วงเงินซื้ อสินค้า และ/
หรื อบริ การ และ/หรื อวงเงินถอน และ/หรื อวงเงินโอนเงินอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อทั้งหมดของผูถ้ ื อบัตรได้เป็ นการ
ชัว่ คราวได้ทนั ที โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูถ้ ือบัตรทราบล่วงหน้า เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้ นกับผู ้
ถือบัตร จนกว่าธนาคารจะได้ติดต่อผูถ้ ือบัตร และได้รบั การยืนยันความถูกต้องในการทาธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว
จากผูถ้ ือบัตรแล้ว ผูถ้ ือบัตรจึงจะสามารถใช้วงเงินซื้ อสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือวงเงินถอนเงิน และ/หรือวงเงิน
โอนเงินอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือทั้งหมดได้ต่อไป และผูถ้ ือบัตรตกลงและยอมรับว่า การดาเนิ นการดังกล่าวของธนาคาร
เป็ นการกระทาเพื่อความปลอดภัยและคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือบัตร โดยธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ต่อผูถ้ ือบัตร
11. ในกรณี ที่ ผูถ้ ือบัตรประสงค์ที่จะใช้บัตรเดบิตซื้ อสินค้าและ/หรือบริการบนอินเทอร์เน็ ต ผูถ้ ือบัตรจะต้องสมัคร
บริ ก ารซื้ อสิ น ค้าและ/หรื อ บริ ก ารทางอิ นเทอร์เน็ ต ด้วยบัต รเดบิ ต กสิ ก รไทย (INTERNET SHOPPING BY K-DEBIT
CARD) ตามแบบและวิธีที่ธนาคารกาหนด
12. ธนาคารจะส่งใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิตให้ผูถ้ ือบัตรทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันกาหนดชาระเป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 10 วัน ผ่านช่องทาง ตามรูปแบบและกาหนดเวลาที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรตกลงและรับทราบว่าใบแจ้ง
รายการใช้บตั รเดบิตที่ผถู ้ ือบัตรได้รบั จากธนาคารในวันทารายการตามรูปแบบต่างๆ เป็ นการแจ้งวันกาหนดชาระและ
นาส่งใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิตตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ แล้ว
13. ในกรณีมีการใช้บตั รเดบิตที่ผูถ้ ือบัตรได้แจ้งความประสงค์ขอรับใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิต ธนาคารจะจัดส่งใบ
แจ้งรายการใช้บตั รเดบิตให้แก่ผูถ้ ือบัตรทราบผ่านช่องทางตามรูปแบบและกาหนดเวลาที่ธนาคารกาหนด หากผูถ้ ือ
บัตรพบว่า มีรายการไม่ถูกต้อง ผูถ้ ือบัตรจะต้องแจ้งทักท้วงให้ธนาคารทราบภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือบัตร
ได้รบั ใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิต โดยถือตามระยะเวลาการส่งไปรษณียต์ ามปกติ อย่างไรก็ตาม ไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ของผูถ้ ือบัตรในภายหลัง ถ้าผูถ้ ือบัตรสามารถพิสจู น์ได้ว่าค่าใช้จา่ ยในใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิตบางรายการไม่ถูกต้อง
และไม่ได้เป็ นความผิดหรือความชารุดบกพร่องของผูถ้ ือบัตร แต่ท้งั นี้ ผูถ้ ือบัตรจะต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน
60 วันนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือบัตรได้รบั ใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิตจากธนาคาร
ในการขอใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิต ที่เป็ นรายการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่รา้ นค้า ทั้งการชาระค่าสินค้า
และ/หรือบริการ ณ ร้านค้า และการซื้ อสินค้าและ/หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ ต ผูถ้ ือบัตรสามารถทารายการที่
เครื่องเอทีเอ็ม โดยสามารถขอใบแจ้งรายการใช้บัตรเดบิตย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ซึ่งเป็ นรายการสินค้าและ/หรื อ
บริการที่รา้ นค้าเรียกเก็บมายังธนาคารแล้วเท่านั้น
14. ในกรณี ที่ผูถ้ ือบัตรประสงค์ที่ขอเปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้งรายการใช้บัตร ผูถ้ ือบัตรต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผูถ้ ือบัตรตกลงและรับทราบว่า ธนาคารสามารถ
จัดส่งใบแจ้งรายการใช้บตั รผ่านช่องทาง รูปแบบและกาหนดเวลาที่ธนาคารกาหนดได้เท่านั้น
15. ผูถ้ ือบัตรตกลงและรับทราบว่า บัตรเดบิตไม่สามารถระงับหรือยกเลิกการใช้ชวั ่ คราวได้ ดังนั้น หากผูถ้ ือบัตรไม่
ประสงค์จะใช้บตั รเดบิต ผูถ้ ือบัตรสมารถแจ้งยกเลิกการใช้บตั รเดบิตโดยผ่านช่องทางดังนี้
15.1 ขอยกเลิ ก บัต รเดบิ ต ผ่ าน K-Contact Center โทร 02-8888888 หรื อ ผ่ า นระบบ K PLUS หรื อ ตาม
ช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
15.2 ขอยกเลิกบัตรเดบิตที่สาขาของธนาคาร และตัดบัตรเดบิตออกเป็ น 2 ส่วนคืนให้กบั ธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารจะดาเนิ นการระงับหรือยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิต ภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รบั
แจ้ง อนึ่ ง ผูถ้ ื อบัตรไม่ตอ้ งรับผิ ดชอบในภาระหนี้ ที่ เกิดขึ้ นภายหลังครบกาหนดระยะเวลา 5 นาที ดังกล่ าว เว้นแต่
ธนาคารจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ ที่เกิดขึ้ นเป็ นการกระทาของผูถ้ ือบัตรเอง
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อนึ่ ง ผูถ้ ือบัตรตกลงรับทราบว่า ผูถ้ ือบัตรต้องชาระภาระหนี้ อันเกิดจากการใช้บตั รเดบิต ให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้ น
ครบถ้วนก่อน จึงจะมีสิทธิได้รบั คืนค่าธรรมเนี ยมรายปี ในส่วนของระยะเวลาที่ยงั ไม่ได้ใช้บริการ คืนจากธนาคาร (ใน
กรณีที่มีการหักค่าธรรมเนี ยมรายปี ได้) โดยธนาคารจะคานวณคืนตามส่วนของเดือนปฏิทินที่ยงั ไม่ได้ใช้บริการ เศษ
ของเดือนไม่นับเป็ นเดือน ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธินาเงินค่าธรรมเนี ยมที่ผูถ้ ือบัตรมีสิทธิได้รบั คืนไป
หักชาระหนี้ บัตรเดบิตค้างชาระ ได้ทนั ที และให้ถือว่าผูถ้ ือบัตรได้รบั คืนค่าธรรมเนี ยมรายปี ในทันทีที่ธนาคารนาเงิน
ค่าธรรมเนี ยมรายปี เข้าบัญชีของผูถ้ ือบัตรเรียบร้อย
16. ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ บัต รมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ คื น ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ตามที่ ก ล่ า วในข้อ 15. ธนาคารจะด าเนิ น การคื น
ค่าธรรมเนี ยมให้แก่ผูถ้ ือบัตร โดยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ผูถ้ ือบัตรมีขอ้ ตกลงให้ผูกบัญชีไว้กบั บัตรเด
บิตที่แจ้งยกเลิก หากบัญชีดังกล่าวได้ถูกปิ ดไปแล้ว ธนาคารจะดาเนิ นการคืนเงินให้แก่ผูถ้ ือบัตรผ่านช่องทางและ
รูปแบบตามที่ธนาคารเห็นสมควร
17. ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกกำรให้บริกำรบัตรเดบิต เพิกถอนกำรใช้บตั รเดบิต หรือปฏิเสธกำรใช้หรือเรียกบัตร
เดบิตคืนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
17.1 ผูถ้ ือบัตรโอนหรือให้ผอู ้ ื่นใช้บตั รเดบิตแทน
17.2 เงินในบัญชีไม่พอชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ ยต่ำงๆ ให้แก่ธนำคำรได้
17.3 ผูถ้ ือบัตรถูกฟ้ องคดีแพ่ง หรือคดีลม้ ละลำย หรือร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำร หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือตก
เป็ นผูต้ อ้ งหำในคดีอำญำ หรือเป็ นบุคคลที่ทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนของรัฐมีคำสั ่งให้ยึด /อำยัดทรัพย์สิน /มี
คำสั ่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
17.4 เมื่ อ ผู ้ถื อ บัต รเสี ย ชี วิ ต หรื อ เจ็ บ ป่ วยเรื้ อรัง หรื อ ทุ พ พลภำพ ซึ่ ง ธนำคำรเห็ น ว่ ำ มี ผ ลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผูถ้ ือบัตร
17.5 เมื่อผูถ้ ือบัตรประสบปั ญหำอื่นใดซึ่งธนำคำรเห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญอันกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรชำระเงินคืน
17.6 เมื่อผูถ้ ือบัตรทำหรือใช้เอกสำรปลอมเพื่อใช้ประกอบกำรยื่นคำขอใช้บัตรเดบิตหรือคำขอใดๆ ที่
เกี่ยวเนื่ องกับกำรใช้บัตรเดบิต หรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติของผูถ้ ือบัตรตำมที่กฎหมำยหรือ
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนกำกับดูแลธนำคำรประกำศกำหนด หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ำเป็ นกำรฉ้อโกงธนำคำร
หรือฉ้อโกงประชำชน หรือมีพฤติกรรมอันเชื่ อได้ว่ำมี กำรดำเนิ นกำรที่ขัดต่อกฎหมำย/ควำมสงบเรียบร้อย/
ศีลธรรมอันดีของประชำชน
17.7 เมื่อผูถ้ ือบัตรผิดสัญญำกำรใช้บต้ รเดบิตฉบับนี้ ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด
17.8 หำกธนำคำรพบว่ำข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสำรอื่นๆ ของผูถ้ ือบัตรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
หรือไม่เป็ นควำมจริง
17.9 เมื่อผูถ้ ือบัตรไม่มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนกำกับดูแลธนำคำรประกำศ
ก ำหนดในขณะนั้น ๆ หรื อ กฎหมำยหรื อ หลัก เกณฑ์ใ นขณะนั้น ๆ กำหนดให้ก ำรให้บริ ก ำรบัตรเดบิ ตตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้อีก
17.10 ในกรณีที่ธนำคำรสงสัยว่ำบัตรเดบิตจะถูกผูอ้ ื่นนำไปใช้โดยทุจริต ธนำคำรมีสิทธิยกเลิกบัตรเดบิต
ได้ทนั ทีเพื่อ
ควำมปลอดภัยของผูถ้ ือบัตร โดยธนำคำรจะออกบัตรเดบิตใบใหม่และแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทรำบ
ในกรณีที่ธนำคำรใช้สิทธิตำมข้อ 17.1-17.10 นี้ ผูถ้ ือบัตรจะต้องส่งมอบบัตรเดบิตคืนให้ธนำคำรทันทีที่
ได้รบั แจ้งจำก
ธนำคำร
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18. ผูถ้ ื อบัต รตกลงให้ธ นำคำรมี สิ ท ธิ กัน เงิ น ฝำก หรื อระงับ กำรเบิ ก ถอน และหัก เงิ น จำกบัญ ชี เงิ น ฝำกทุ ก
ประเภท ที่ผถู ้ ือบัตรมีอยูก่ บั ธนำคำร และ/หรือเงินจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่แสดงว่ำผูถ้ ือบัตรเป็ นเจ้ำของหรือเป็ น
เจ้ำหนี้ ธนำคำร ซึ่ งอยู่ในควำมครอบครอง ในกำรดูแลรักษำ และ/หรือในอำนำจสั ่งกำรของธนำคำร ไม่ว่ำ
ธนำคำรจะได้เงิน ได้กำรครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนำจสั ่งกำรนี้ มำโดยทำงใด เพื่อเข้ำชำระหนี้ หรือเงิน
ใดๆ ที่ผถู ้ ือบัตรต้องชำระให้แก่ธนำคำร และ/หรือควำมรับผิดของผูถ้ ือบัตรได้ทนั ที โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
บัตรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเงินในบัญชีเงินฝำกทุกประเภท และ/หรือเงินจำนวนหนึ่ งจำนวนใดดังกล่ำวของผูถ้ ือ
บัตรไม่มีให้หกั หรือมีแต่ไม่พอให้หกั ชำระหนี้ และ/หรือควำมรับผิดได้ครบถ้วน ผูถ้ ือบัตรตกลงจะชำระหนี้ และ/
หรือควำมรับผิดที่คำ้ งชำระดังกล่ำว คืนให้แก่ธนำคำร ทั้งนี้ หำกผูถ้ ือบัตรมีบญ
ั ชีประเภทบัญชีกระแสรำยวัน
และมีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีเดินสะพัดอยู่ ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงินในวงเงินกูเ้ บิกเงินเกิน
บัญชีเพื่อชำระหนี้ และ/หรือควำมรับผิด ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้ทุกประกำร และผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนำคำรมี
สิทธิหักเงินต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นได้เกินกว่ำวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีได้ดว้ ย โดยให้ถือว่ำเงินส่วนที่เกินกว่ำ
วงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชีน้ัน เป็ นหนี้ กูเ้ บิกเงินเกินบัญชี และผูถ้ ือบัตรยินยอมผูกพันรับผิดชอบชำระคืน ตำม
เงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญำกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี ทีท่ ำให้ไว้กบั ธนำคำรทุกประกำร
ในกรณีที่ผถู ้ ือบัตรมีบญ
ั ชีกระแสรำยวัน แต่ไม่มีวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี และมีเงินในบัญชีไม่พอหัก ผูถ้ ือ
บัตรตกลงยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิหกั เงินจำกบัญชีกระแสรำยวันเพื่อชำระหนี้ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้ทุกประกำร
และผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิหกั เงินต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นได้เกินจำนวนที่มีอยูใ่ นบัญชีได้ โดยให้ถือว่ำ
จำนวนเงินที่ปรำกฏเป็ นยอดหนี้ หรือเป็ นยอดหนี้ เพิ่มขึ้ นในบัญชีกระแสรำยวันดังกล่ำวเป็ นเงินที่ผูถ้ ือบัตรได้กู ้
เบิกเงินเกินบัญชีไปจำกธนำคำร และผูถ้ ือบัตรตกลงชดใช้เงินจำนวนดังกล่ำวให้แก่ธนำคำร ตำมเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่กำหนดไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกระแสรำยวัน ที่ทำให้ไว้กบั ธนำคำรทุกประกำร
19. ผูถ้ ือบัตรตกลงว่า นอกเหนื อไปจากการให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ แล้ว หากภายหน้า
ธนาคารให้บริการอื่นใดแก่ผถู ้ ือบัตรอีก และผูถ้ ือบัตรตกลงใช้บริการนั้นๆ แล้ว ผูถ้ ือบัตรตกลงว่าไม่จาต้องทาหลักฐาน
ใดไว้ให้แก่ธนาคารอีก และผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการทารายการดังกล่าวทุกประการ
20. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคาร (1) เก็บ/รวบรวม/ใช้ขอ้ มูลของผูถ้ ือบัตรที่มีอยู่กบั ธนาคาร หรือที่ธนาคาร
ได้ร บั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สิน เชื่อ ธุร กรรมต่างๆ เชื้ อชาติ เผ่าพันธุ ์
ความเห็นทางการเมือง/ลัทธิ/ศาสนา/ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลอื่น
ใด ซึ่งจะเรียกรวมว่า “ข้อ มูล ” โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เพื่อ การบริห ารจัด การธุร กิจ /การให้บริก าร/การปฏิบ ัติต าม
กฎหมายของธนาคาร การที่ ธ นาคารจ้า ง/มอบหมายบุค คลอื่น ดาเนิ น การแทน ไม่ว่า เกี่ย วกับ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/งานติ ด ต่ อ สื่ อสาร/งานติ ด ตามทวงถาม/งานอื่น ใด และเพื่อ วัต ถุ ประสงค์อื่นอันชอบด้วยกฎหมาย
(2) เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจ ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พันธมิตรทางธุรกิจ /ผูใ้ ห้บริการภายนอก/ ผู ้
ประมวลผลข้อมูล /ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ /ผูร้ บั โอนสิทธิ/ผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย หรือหน่ วยงาน/องค์กร/นิ ติ
บุคคลใด ๆ ที่มีสญ
ั ญาอยู่กบั ธนาคาร และยินยอมให้ผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆของผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคาร) และ (3) ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
ได้ ทั้งนี้ การให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมของผูถ้ ือบัตรในภายหลังให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดนี้ ด้วย และผูถ้ ือบัตรรับทราบว่า ผูถ้ ือบัตร
สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง K-Contact Center โทร 02-8888888
21. ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อัตราดอกเบี้ ย อัตราค่าปรับ
อัต ราค่ า ธรรมเนี ยม อัต ราค่ า บริ ก าร และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ รวมทั้งหลัก เกณฑ์ก ารใช้บัต รเดบิ ต ได้ต ามที่ ธ นาคาร
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เห็ น สมควร ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผูถ้ ื อบัต รทราบเป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร (ซึ่ งมี ขนาดของตัว อัก ษรไม่ เล็ กกว่ า 2
มิลลิเมตร โดยมีจานวนไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ ว) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีผลใช้บงั คับ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้
21.1 ในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผถู ้ ือบัตรทราบล่วงหน้าทางจดหมาย หรือประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีผลใช้บงั คับ
โดยในกรณีการแจ้งทางประกาศหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซ้าอีกครั้งหนึ่ ง
21.2 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ เป็ นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผูถ้ ือบัตร ซึ่งมีผลใช้บงั คับได้ทนั ที
ธนาคารจะแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบภายใน 30 วัน หลังมีผลใช้บงั คับ
22. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผูถ้ ือบัตรตามที่อยู่หรือสถานที่ทางานที่แจ้งไว้กบั
ธนาคารนั้น ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ถือว่าเป็ นภูมิลาเนาที่ถูกต้องและมีการส่งให้แก่ผถู ้ ือบัตรโดยชอบแล้ว
23. หากผูถ้ ือบัตรมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่ทางาน เบอร์ไทรศัพท์ หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Mail
address) หรือเปลี่ยนอาชีพการงาน ผูถ้ ือบัตรจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
24. ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้แก่บุคคลใด
25. การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ถือว่า
ธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดาเนิ นการใด ๆ แก่ผถู ้ ือบัตรแต่ประการใด
26. ข้อความข้อใดในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้
ธุรกิจบัตรเครดิตเป็ นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลใช้บงั คับอยู่ในขณะนี้ และ
ที่จะเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ให้ใช้ขอ้ กาหนดในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าวแทน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรฝำก ถอน โอนเงิน และ/หรือชำระค่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรต่ำงๆ
ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งใช้กบั บัตรเดบิตทุกประเภท
1. ผูถ้ ือบัตรจะสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูกกับบัตรเดบิต
เท่านั้น อย่างไรก็ดี หากเป็ นการถอนเงินข้ามจังหวัด ผูถ้ ือบัตรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการถอนเงินข้ามจังหวัดตาม
อัตราที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป ณ
สานักงานของธนาคาร
2. จานวนเงินที่ถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม จะถูกหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือบัตรภายในวันเดียวกัน
3. การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือบัตรจะอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ผูถ้ ือบัตรจะทารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ผถู ้ ือบัตรได้
ระบุไว้กบั ธนาคารเท่านั้น
3.2 ผูถ้ ือบัตรสามารถทารายการโอนเงินได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
3.3 การโอนเงินระหว่างบัญชี ของผูถ้ ือบัตรนั้ น จะเป็ นจานวนเงินเท่าใดก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องมี
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีพอที่เงินจะหักโอนไปได้ และทารายการไม่เกินวันละ 10 ครั้ง
3.4 ธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีที่โอนเงินออก และจะนาเงินเข้าบัญชี ที่โอนเงินเข้า ของผูถ้ ือบัตรภายในวัน
เดียวกัน
3.5 ผูถ้ ือบัตรโอนเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมบริการโอนเงินตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป ณ สานักงานของธนาคาร
หน้า 18 จาก 32

4. ในกรณีที่ผูถ้ ือบัตรประสงค์โอนเงินจากบัญชีของตัวเองไปยังบุคคลอื่นใด ผูถ้ ือบัตร จะต้องตรวจสอบเลขบัญชีของ
ผูร้ ับโอน ชื่อบัญชีของผูร้ ับโอน ยอดเงินโอน รวมถึงหมายเลข คาแทนชื่อ หรือข้อมูลใดๆ ที่กาหนดให้ใช้แทนเลขที่
บัญชี/บัตรเงินสด/กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ของผูร้ บั โอนเงินให้ถูกต้อง หากเกิดการ ผิดพลาดหรือเสียหายใดๆ อัน
เกิดจากการกระทาของผูถ้ ือบัตรเอง ผูถ้ ือบัตรตกลงรับผิดชอบเอง โดยผูถ้ ือบัตรไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้ องร้องให้
ธนาคารชดใช้คืนได้
5. การโอนเงินเพื่อชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
5.1 ผูถ้ ือบัตรสามารถชาระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ไม่เกินกว่าจานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของผูถ้ ือ
บัตร
5.2 ผูถ้ ือบัตรสามารถทารายการชาระค่าสาธารณูปโภค หรือค่าบริการต่างๆ ได้ต้งั แต่เวลา 00:00 น. - 22:00 น.
หรือเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
5.3 ผูถ้ ือบัตรรับทราบว่า ผูถ้ ือบัตรสามารถโอนเงินจากบัญชีตนเองไปยังบุคคลอื่นและชาระบัตรเครดิตของธนาคาร
ได้ไม่เกินวงเงินรวมสูงสุดต่อวันตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
6. การใช้บตั รเดบิตกับเครื่องเอทีเอ็ม ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั ใบใบแจ้งรายการบัตรเดบิต กรณีใบแจ้งรายการบัตรเดบิตหมด
เครื่องเอทีเอ็มจะแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบ และผูถ้ ือบัตรจะสามารถเลือกใช้บริการต่อไปได้หากผูถ้ ือบัตรกดตกลงรับทราบ
ทั้งนี้ ยกเว้นรายการฝากเงิน และ/หรือรายการโอนเงินไปเข้าบัญชีของบุคคลอื่นหรือบัญชีที่ธนาคารอื่น ที่ธนาคารจะ
ไม่ทารายการฝากเงิน และ/หรือโอนเงินดังกล่าวให้ ผูถ้ ือบัตรตกลงและรับทราบว่า ผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบยอด
การทารายการได้จากสมุดบัญชีเงินฝากและ/หรือใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิต
7. เว้นแต่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ในกรณี ที่ผูถ้ ือบัตรพบข้อผิดพลาด หรือในกรณี ที่มีเหตุที่ตอ้ งระงับการดาเนิ นการใดๆ
ภายใต้การให้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็ นการชัว่ คราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการ
ยกเลิกการระงับการดาเนิ นการดังกล่าว ผูถ้ ือบัตรสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ K- Contact Center หมายเลข 028888888 เมื่อผูถ้ ือบัตรดาเนิ นการต่างๆ ตามกระบวนการที่ ธนาคารกาหนดครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะระงับการ
ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จตามกาหนดเวลาที่ ธนาคารได้แจ้งแก่ผูถ้ ื อบัตร โดยผูถ้ ื อบัตรยังคงเป็ นผูร้ ับผิ ดชอบในการ
ดาเนิ นการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้ นก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดาเนิ นการตามที่
ได้รับแจ้งดังกล่ าว ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่ อคาร้องขอใดๆ ที่ ขดั ต่ อข้อกาหนด/หลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรจะต้องให้ขอ้ มูลเรื่อง วัน เวลา ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่
ธนาคารร้องขอและธนาคารจะทาการสอบสวนตามที่ได้รบั แจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี)
โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคาร
8. ในกรณีการโอนเงิน ผูถ้ ือบัตรยอมรับว่าการให้บริการ และดาเนิ นการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการ
ต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้ นเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือบัตร ทั้งนี้ ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผูถ้ ือบัตรในความ
เสี ยหายสื บเนื่ องจากการใช้บริการนี้ หาก (1) ธนาคารไม่ปฏิบัติตามคาสัง่ อายัดหรื อระงับการชาระเงิน /โอนเงิน
หรือไม่ระงับเครื่องมือโอนเงินตามที่ได้รบั แจ้งจากผูถ้ ือบัตร ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
และต่อมาเกิดรายการชาระเงิน/โอนเงินขึ้ น หรือ (2) ธนาคารยังมิได้ส่งมอบเครื่องมือโอนเงินให้แก่ผถู ้ ือบัตร และเกิด
รายการชาระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบขึ้ น หรือ (3) เกิดรายการชาระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบอันมิใช่ความผิดของผูถ้ ือ
บัตร หรือ (4) ธนาคารไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ชาระเงิน /โอนเงินของผูถ้ ือบัตร จนเป็ นเหตุให้ผูร้ บั เงินไม่ได้รบั เงินจากการ
ชาระเงิน/โอนเงินโดยเสร็จสิ้ นสมบูรณ์ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ เว้นแต่การไม่ปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ นั้ นเกิดจากการที่ผูถ้ ือบัตรมีเงินในบัญชีไม่พอ และ/หรือไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
และ/หรือการชาระเงิน /โอนเงินมีผลทาให้ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ ตกลงกับธนาคาร และ/หรืออยู่
ระหว่างการดาเนิ นทางกฎหมาย และ/หรือธนาคารได้แจ้งให้ผูถ้ ือบัตรทราบถึงความขัดข้องของการชาระเงิน /โอนเงิน
ก่อนหรือในขณะทาการชาระเงิน/โอนเงินอยูแ่ ล้ว และ/หรือผูถ้ ือบัตรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร
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9. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเพิ่มหรือยกเลิกเครื่องเอทีเอ็ม หรือจากัดการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ งผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร กรณี ที่ธนาคารให้บริการเพิ่มเติมใดๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด เงื่อนไข
หลักเกณฑ์ และวิธีการของบริการนั้นๆ ซึ่งผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบได้ก่อนการใช้บริการ และเมื่อผูถ้ ือบัตรตกลงใช้
บริการนั้น (ซึ่งจะต้องใช้บริการประกอบกับเครื่องมือโอนเงิน) ให้ถือว่าผูถ้ ือบัตรตกลงผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
การให้บริการนั้นๆ แล้ว โดยไม่ตอ้ งทาเอกสารหลักฐานใดให้แก่ธนาคารอีกทั้งสิ้ น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บตั รเดบิต เพื่อชำระค่ำสินค้ำ และ/หรือบริกำร
ซึ่งใช้กบั บัตรเดบิตทุกประเภท
1. ในการใช้บตั รเดบิตแทนเงินสดในการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผูถ้ ือบัตรจะต้องแสดงและส่งมอบบัตรเดบิต
ให้รา้ นค้า เพื่อให้รา้ นค้านาไปจัดทาหลักฐานแสดงการใช้บตั รเดบิต รวมทั้งลงนามในเอกสารต่างๆ (กรณีที่ธนาคาร
กาหนดให้ลงนาม) ตามแบบและวิธีที่ธนาคาร/ร้านค้ากาหนด เว้นแต่ในการสัง่ ซื้ อสินค้าและ/หรือบริการกับร้านค้าที่
ยอมรับการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยวิธีการแจ้งหมายเลขบัตรเดบิตด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร โดยผูถ้ ือ
บัตรตกลงให้ถือว่าเอกสารและ/หรือข้อมูลการสัง่ ซื้ อสินค้าและ/หรือบริการที่รา้ นค้าและ/หรือบริษัทบัตรเครดิตจัดทา
เป็ นหลักฐานแสดงการใช้บตั รเดบิตเพื่อชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการแทนเงินสดของผูถ้ ือบัตร และผูถ้ ือบัตรตกลงให้
ถือว่าเป็ นคาสัง่ ของผูถ้ ือบัตรให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการให้แก่รา้ นค้า เมื่อร้านค้าเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคาร
2. ผูถ้ ือบัตรยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือบัตรที่ผูกกับหมายเลขบัตรเดบิตที่ผูถ้ ือบัตรแจ้งกับ
ร้านค้า ได้ตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด โดยหากเป็ นการชาระแบบเป็ นรายงวด (Recurring) ธนาคารจะ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจานวนเงินและกาหนดเวลาที่รา้ นค้าแจ้งมายังธนาคารในแต่ละงวด และให้ถือว่าการหัก
เงินนั้นเป็ นการหักที่ถูกต้อง และมีผลผูกพันผูถ้ ือบัตรโดยผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งให้ความยินยอม หรือทาเอกสารหลักฐานอื่น
ใดให้แก่ธนาคารอีก ทั้งนี้ หากธนาคารไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จากัดเพียง) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่พอหักเงิน หรือหมายเลขบัตรเดบิตที่ผถู ้ ือบัตรแจ้งกับร้านค้าถูก
ยกเลิ กหรื อถูกเปลี่ ยนแปลงไปโดยผูถ้ ือบัตรไม่ได้แจ้งการยกเลิกหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเดบิตแก่
ร้านค้า ธนาคารมีสิทธิระงับการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการรายการดังกล่าวได้ และธนาคารจะไม่ดาเนิ นการหัก
เงินซ้า โดยให้ถือว่าการหักเงินในครั้งนั้นไม่สาเร็จ
3. ธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากร้านค้าไม่ยอมรับบัตรเดบิต หรือไม่ยอมให้ผูถ้ ือบัตรใช้บตั รเดบิตเพื่อ
ชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
4. ในกรณีที่ผถู ้ ือบัตรนาบัตรเดบิตไปซื้ อสินค้า และ/หรือบริการ หากสินค้าที่ซอนั
ื้ ้ นชารุดบกพร่องหรือเสียหาย หรือผู ้
ถือบัตรไม่พึงพอใจในบริการที่ได้รบั ผูถ้ ือบัตรไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ โดยเป็ นหน้าที่ของผูถ้ ือบัตรที่
จะต้องไปเรียกร้องกับร้านค้าเอง
5. ผูถ้ ือบัตรตกลงและรับทราบว่า การรับเปลี่ยนคืนสินค้าและ/หรือบริการ ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดจากร้านค้านั้นๆ
ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขอรับเปลี่ยนคืนสินค้าและ/หรือบริการแต่อย่างใด ผูถ้ ือบัตรจะต้องดาเนิ นการกับ
ร้านค้าเอง
6. ในกรณี ที่ธนาคารมีขอ้ ตกลงกับร้านค้าที่ให้ผูถ้ ือบัตรสัง่ ซื้ อสินค้า และ/หรื อใช้บริการที่ผูถ้ ือบัตรเพียงแจ้งความ
ประสงค์ ขอชาระค่าสินค้า/บริการ โดยการแจ้งหมายเลขบัตรเดบิต ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรให้รา้ นค้าทาการ
เรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผูถ้ ือบัตรตกลงดังนี้
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6.1 หากผูถ้ ือบัตรทักท้วงว่าไม่ได้เป็ นผูส้ งั ่ ซื้ อสินค้าหรือไม่ได้เป็ นผูข้ อรับบริการจากร้านค้าดังกล่าว ธนาคารจะ
ระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถ้ ือบัตรทันที หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้กบั ผูถ้ ือบัตรทันที เว้น
แต่ ธนาคารจะพิสูจน์ ได้ว่าภาระหนี้ ที่ เกิด ขึ้ นเป็ นการกระทาของผูถ้ ื อบัตรเองและใช้สิ ทธิ เรี ยกคื นจากผูถ้ ื อบัต รใน
ภายหลัง
6.2 ไม่เป็ นการตัดสิทธิของผูถ้ ือบัตรที่จะขอยกเลิกการซื้ อสินค้าและ/หรือ/รับบริการ ภายในระยะเวลา 45 วัน
นั บตั้งแต่วนั ที่สงั ่ ซื้ อสินค้าหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วัน นั บตั้งแต่วนั ถึงกาหนดการส่งมอบสินค้า
และ/หรือ/บริการ ในกรณี ที่มีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าและ/หรือ/บริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากผูถ้ ือ
บัตรพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รบั สินค้าและ/หรือ/บริการ หรือได้รบั แต่ไม่ตรงกาหนดเวลา หรือได้รบั แล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือ
ชารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ โดยธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถ้ ือบัตร หรือในกรณีที่
เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็ นการสัง่ ซื้ อสินค้าและ/หรือ/บริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กบั ผูถ้ ือบัตรภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผถู ้ ือบัตรแจ้ง แต่ถา้ เป็ นการสัง่ ซื้ อสินค้าและ/หรือบริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะ
คืนเงินให้กบั ผูถ้ ือบัตรภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผถู ้ ือบัตรแจ้ง
เงื่อนไขควำมคุม้ ครอง สำหรับผูถ้ ือบัตรเดบิตที่มีควำมคุม้ ครองกำรประกันภัยอุบตั ิเหตุ
1. ผูม้ ีสิทธิได้รับความคุม้ ครอง: ผูถ้ ือบัตรเดบิตซึ่งมีชื่อเป็ นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแส รายวัน ในนาม
บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวที่ผูกกับบัตร (ยกเว้นบัญชีร่วม, บัญชีรา้ นค้าโดยผูฝ้ ากคนเดียว, บัญชีคณะบุคคล, บัญชี
นิ ติบุคคล, บัญชี....เพื่อ....) และมีอายุระหว่าง 15-65 ปี ณ วันสมัครบัตร ตามปี เกิดที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนหรือ
ตามปี เกิดที่ระบุไว้ใน Passport (กรณีชาวต่างชาติ)
ผูถ้ ือบัตร 1 ราย สามารถถือบัตรเดบิตทุกประเภทที่มีความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั ิเหตุภายใต้บตั รเดบิต
ดังกล่าวได้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 5 ใบ (ซึ่งต่อไปนี้ จะรวมเรียกว่า “บัตรเดบิตที่มีควำมคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ”) ขอบเขต
ความคุ ม้ ครอง: การเสี ยชี วิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง จากอุบัติเหตุ ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม(อบ.1)
2. คานิ ยาม:
2.1 อุบตั ิเหตุ หมายความถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นอย่างฉับพลันจากปั จจัยภายนอกร่างกาย และทาให้เกิดผลที่ผูเ้ อา
ประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
2.2 ความบาดเจ็บ หมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ ซึ่งเกิดขึ้ นโดยเอกเทศ
และโดยอิสระจากสาเหตุอื่น
2.3 การสูญเสีย อวัยวะ หมายถึ ง การถู กตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ ขอ้ มือ หรื อข้อเท้าและให้รวมหมายถึง การ
สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้ นเชิงและมีขอ้ บ่งชี้ ทางการแพทย์ว่าไม่สามารถกลับมา
ใช้งานได้อีกต่อไป โดยจะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวตามข้อตกลงคุม้ ครอง(อบ.1)
2.4 การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิ ท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
2.5 ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพ
ประจาและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้ นเชิงตลอดไป
2.6 ผลประโยชน์ ก ารรัก ษาพยาบาล : ถ้า การบาดเจ็ บ ที่ ได้รับ ทาให้ผู ้มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ความคุ ้ม ครองต้อ งรับ การ
รักษาพยาบาลโดยแพทย์หรือต้องได้รบั การพยาบาลโดยพยาบาลซึ่งเกิดขึ้ นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วนั เกิดอุบตั ิเหตุ
จะจ่ายค่าทดแทนสาหรับค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นและสมควรซึ่งเกิดขึ้ นจากการรักษาพยาบาลจาเป็ นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย์ สาหรับค่าห้องสาหรับผูป้ ่ วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาล
ให้ตามจานวนเงินที่จ่ายจริงทั้งนี้ ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรายละเอียด
ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม(แบบพิเศษ)
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2.7 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล : การบาดเจ็บที่ได้รบั ทาให้ผมู ้ ีสิทธิได้รบั
ความคุม้ ครองต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า
6 ชัว่ โมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยในโดยได้รบั การวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
ทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสาหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆ รายละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัย
อุบตั ิเหตุกลุ่ม(แบบพิเศษ)
3. การประกันภัยนี้ ให้การคุ ม้ ครองความสูญ เสี ยหรื อ เสี ยหายอันเกิ ดจากความบาดเจ็บ ทางร่ างกายของผู ้เอา
ประกันภัยโดยอุบตั ิเหตุและทาให้เกิดผลดังต่อไปนี้
3.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อันเนื่ องมาจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุ ไว้ใน
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ อบ.1
3.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อันเนื่ องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทา
ร้ายร่างกายโดยเจตนา
3.3 การเสี ย ชี วิ ต สุ ญ เสี ย อวัยวะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง อัน เนื่ อ งมาจากการขับ ขี่ ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนต์
3.4 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3.5 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้
4. รายละเอียดความคุม้ ครอง

ข้อตกลงความคุม้ ครอง

จานวนเงินเอาประกันภัย
ต่อบัตรเดบิต

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงจากอุบตั ิเหตุทวั ่ ไป
ที่มิได้ระบุไว้เป็ นข้อยกเว้นของกรมธรรม์(อบ.1)
- ทุนประกันภัยขัน้ ตา่
- บวกวงเงินความคุม้ ครอง 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีที่ผูกกับบัตร
ในเดือนก่อน
- บวกวงเงินความคุม้ ครอง 10 เท่าของยอดเงินรูดซื้ อสินค้าผ่านบัตรทั้งหมด
ในเดือนก่อน
- ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อบัตรไม่เกิน

100,000 บาท
xxx
xxx
200,000 บาท

2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงจากการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทาร้ายร่างกายโดยเจตนา หรือจากการขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์

30,000 บาท

3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ (ต่ออุบตั ิเหตุ)

5,000 บาท

4. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่ องมาจาก
อุบตั ิเหตุ(สูงสุดไม่เกิน 30วันต่ออุบตั ิเหตุ) กรณีรกั ษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ
ทัว่ ไป

300 บาท/วันคุม้ ครองสูงสุด
30วัน/อุบตั ิเหตุ

หมำยเหตุ : ธนำคำรเป็ นเพียงนำยหน้ำประกันวินำศภัยเท่ำนั้น
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: บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ในฐำนะ นำยหน้ำนิติบุคคล ใบอนุญำตเลขที่ ว00002/2547
: รับประกันภัยโดย บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
: จำกัดสิทธิประโยชน์สูงสุดไม่เกินคนละ 5 บัตร
บริษัทผูร้ ับประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย หรือปฏิเสธการรับประกันภัยตามเงื่อนไขที่
บริษัทผูร้ บั ประกันภัยเป็ นผูก้ าหนด รวมทั้งการบอกเลิกความคุม้ ครองหากมีเหตุแห่งการบอกเลิกตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หรือตามที่บริษัทผูร้ บั ประกันภัยพิจารณาเห็นสมควร
 กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงจากอุบตั ิเหตุทวั ่ ไปจะได้รบั ความคุม้ ครอง
ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน
 กรณี การเสี ยชี วิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งจากการถู กฆาตกรรม หรื อทาร้าย
ร่างกายโดยเจตนา จะได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 150,000 บาท/คน
 กรณี ก ารเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวั ย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง จากการขับ ขี่ ห รื อ โดยสาร
รถจักรยานยนต์ จะได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 150,000 บาท/คน
 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุจะได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 25,000 บาท/คน /อุบตั ิเหตุ
 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั ิเหตุทวั ่ ไป 300 บาท/วัน คุม้ ครอง
สูงสุด30 วัน/อุบตั ิเหตุ จะได้รบั ความคุม้ ครองไม่เกิน 45,000 บาท/คน/อุบตั ิเหตุ
5. อาณาเขตความคุม้ ครอง : ตลอด 24 ชัว่ โมง ทัว่ โลก
6. ผูถ้ ือบัตรที่ได้รบั ความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั ิเหตุ
6.1 ผูถ้ ือบัตรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ในข้อ 1 จะได้รับสิทธิความคุม้ ครองตั้งแต่วนั ที่สมัคร
บัตรและได้รบั สิทธิความคุม้ ครองต่อเนื่ องทุกๆ ปี ในกรณีที่ธนาคารหักค่าธรรมเนี ยมรายปี บัตรจากบัญ ชีเงินฝากที่ผูก
กับบัตรได้จนกว่าบัตรหมดอายุ
6.2 กรณีบตั รชารุด สูญหาย บัตรหมดอายุ และผูถ้ ือบัตรทาบัตรแทนบัตรเดิม จะได้รบั สิทธิความคุม้ ครองตั้งแต่
วันที่ทาบัตรทดแทนบัตรเดิม
6.3 ในกรณี ที่ ร ะบบไม่ ส ามารถหัก บั ญ ชี เ พื่ อ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ได้ และผู ้ถื อ บั ต รท ารายการช าระ
ค่าธรรมเนี ยมรายปี ตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด จะได้รบั สิทธิความคุม้ ครองตั้งแต่วนั ที่ชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี
7. ผูถ้ ือบัตรที่ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองการประกันอุบตั ิภยั เหตุ
7.1 ผูถ้ ือบัตรอายุตา่ กว่า 15 ปี หรืออายุเกินกว่า 65 ปี ณ วันสมัครบัตร โดยที่บตั รเดบิตยังคงชาระค่าธรรมเนี ยม
บัตรในอัตราปกติที่ธนาคารกาหนด
7.2 ผูถ้ ือบัตรยกเลิกหรืออายัดบัตร
7.3 บัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรถูกปิ ดบัญชี โดยผูถ้ ือบัตร หรือโดยระบบของธนาคารที่เกิดจากบัญชีเงินฝากมีเงิน
คงเหลือในบัญชีตา่ กว่าจานวนเงินขั้นตา่ ที่ธนาคารกาหนด หรือไม่มีการฝากถอนเกินกว่า 1 ปี ธนาคารหักค่าบริการ
รักษาบัญชีตามจานวนที่ธนาคารกาหนด และธนาคารพิจารณาปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีไม่มีเงินฝากเหลือในบัญชี
7.4 ธนาคารระงับการใช้บตั ร เพิกถอนการใช้บตั ร หรือปฏิเสธการใช้ หรือเรียกบัตรคืน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ผูถ้ ือบัตรโอนหรือให้ผอู ้ ื่นใช้บตั รแทน
 เงินในบัญชีไม่พอชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารได้
 หากธนาคารพิสูจน์ได้ว่าผูถ้ ือบัตรทุจริต
 ผู ้ถื อ บัต รปฏิบัติ ผิ ด เงื่ อ นไขตามข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขการใช้บัต ร หรื อ ธนาคารทราบว่า ผู ้ถือ บัตรถู ก
ดาเนิ นคดีทางแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีลม้ ละลาย หรือเป็ นบุคคลที่ราชการหรือหน่ วยงานของรัฐมี
ค าสัง่ ให้ยึด หรื อ อายัด ทรัพ ย์สิ น หรื อ มี เหตุ ส งสัยว่ า ได้ก ระทา ทุ จ ริ ต หรื อ กระทาผิ ด ใด ๆ ที่ อ าจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร
 เมื่อผูถ้ ือบัตรเสียชีวิต
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 ในกรณี ที่ธนาคารสงสัยว่าบัตรจะถูกผูอ้ ื่นนาไปใช้โดยทุ จริ ต ธนาคารจะยกเลิ กบัตรทันที เพื่อความ
ปลอดภัยของผูถ้ ือบัตรโดยธนาคารจะออกบัตรใบใหม่ให้ และแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบ
7.5 ระบบตัดค่าธรรมเนี ยมรายปี บัตรไม่ได้ เช่นเงินในบัญชีไม่พอชาระค่าธรรมเนี ยม
7.6 ผูถ้ ือบัตรใช้สิทธิความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั ิเหตุสาหรับผูถ้ ือบัตรแล้ว
8. ข้อยกเว้นความคุม้ ครอง:
8.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่ องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
8.1.1 การกระทาของผูถ้ ือบัตรที่ได้รบั ความคุม้ ครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
จนไม่สามารถครองสติได้
“ขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์สุรา” หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดผูถ้ ือบัตรแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดั้งแต่
150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขนไป
ึ้
8.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง
8.1.3 การได้รบั เชื้ อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้ อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่
ได้รบั มาจากอุบตั ิเหตุ
8.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็ นจะต้องกระทา เนื่ องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับ
ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
8.1.5 การแท้งลูก
8.1.6 การรักษาฟั นหรือการรักษารากฟั น เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้ นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั ิเหตุ
8.1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟั น ทันตกรรมประดิษฐ์
8.1.8 อาหารเป็ นพิษ
8.1.9 การปวดหลั ง อั น มี ส าเหตุ ม าจาก หมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เคลื่ อ นทั บ เส้น ประสาท (Disc
herniation) กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease)
กระดูกสันหลังเสื่ อม (Spondylosis) และภาวะที่ มีรอยแตก (Defect) หรื อพยาธิ สภาพที่ กระดูก สันหลังส่ วน Pars
interarticularis (Spondylosis) เว้น แต่ มี ก ารแตกหัก (fracture) หรื อ เคลื่ อ น(dislocation) ของกระดู ก สัน หลั ง อัน
เนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ
8.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทาที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทาที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่า
จะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศ
เดี ยวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การ
ประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็ นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
8.1.11 การก่อการร้าย
8.1.12 การแผ่ รังสี หรื อการแพร่ กัมมันตภาพรังสีจากเชื้ อเพลิงนิ วเคลี ยร์ หรื อจากกากนิ วเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่ องมาจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิงนิ วเคลี ยร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิ วเคลียร์ซึ่งดาเนิ น
ติดต่อไปด้วยตัวเอง
8.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิ วเคลียร์ หรือวัตถุ อนั ตรายอื่นใดที่อาจเกิด
การระเบิดในกระบวนการนิ วเคลียร์ได้
8.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้ นในเวลาต่อไปนี้
8.2.1 ขณะที่ผไู ้ ด้รบั ความคุม้ ครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิ ด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิ ดรวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งส
เก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้ นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยูใ่ นบอลลูน หรือ
เครื่องร่อน เล่นบันจี้ จั๊มพ์ ดาน้ าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ า
8.2.2 ขณะที่ผไู ้ ด้รบั ความคุม้ ครองขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
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8.2.3 ขณะที่ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองกาลังขึ้ นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
8.2.4 ขณะที่ผไู ้ ด้รบั ความคุม้ ครองขับขีห่ รือปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ
8.2.5 ขณะที่ผไู ้ ด้รบั ความคุม้ ครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยัว่ ยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8.2.6 ขณะที่ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนั ก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี
การจับกุม
8.2.7 ขณะที่ผไู ้ ด้รบั ความคุม้ ครองปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร
9. ทุนประกันภัยขั้นตา่ 100,000 บาท และสูงสุด 200,000 บาทต่อบัตร คานวณส่วนเพิ่มที่ (ผูถ้ ือบัตร) แต่ละคน
จะได้ไม่เท่ากันโดยพิจารณาจาก
9.1 ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีที่ผูกกับบัตรในเดือนก่อน
 กรณี บัตรผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะพิจารณาจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 จนถึงวันที่
30 หรือ 31 ใน
เดือนก่อนหน้าประสบอุบตั ิเหตุ โดยนายอดเงินทุกวันมาบวกกัน และหารด้วย 30 หรือ 31 ขึ้ นอยู่กบั
จานวนวันในเดือน
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะพิจารณาจาก บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่เกินจานวนเงิน
ที่มีอยูใ่ นบัญชี
ของผูฝ้ าก (ไม่รวมวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี OVERDRAFT) (ถ้ามี) ตั้งแต่วนั ที่ 1 จนถึงวันที่ 30 หรือ 31 ใน
เดือนก่อนหน้า
โดยนายอดเงินทุกวันมาบวกกัน และหารด้วย 30 หรือ 31 ขึ้ นอยูก่ บั จานวนวันในเดือน
 กรณี บัตรผูกกับทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะพิจารณาจากยอดเงิน
คงเหลือในบัญชี
ออมทรัพย์เท่านั้น
 กรณีบตั รผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ครบ
30 หรือ 31
วัน ในเดือนก่อนหน้าประสบอุบตั ิเหตุ จะนายอดเงินทุกวันมาบวกกันและหารด้วย 30 หรือ 31 ขึ้ นอยูก่ บั
จานวนวันใน
เดือน
 ธนาคารสงวนสิทธิ์คานวณยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบัญชีที่ผูกกับบัตรนับตั้งแต่วนั ที่สมัครบัตรแล้วเท่านั้น
9.2 ยอดใช้จ่ายซื้ อสินค้าผ่านบัตร
 พิจารณาจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่วนั ที่ 1 จนถึงวันที่ 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหน้าประสบ
อุบตั ิเหตุ
 กรณีบญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวัน จะพิจารณาจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันสาหรับจานวนเงินที่มีอยู่ใน
บัญชีของผูฝ้ ากและรวมวงเงินกูเ้ บิกเกินบัญชี OVERDRAFT (ถ้ามี)
 เฉพาะรายการซื้ อสินค้าที่รา้ นค้าเรียกเก็บเงินเข้ามายังธนาคารแล้วเท่านั้น
10. ผูร้ บั ประโยชน์ตามความคุม้ ครองการประกันภัยอุบตั ิเหตุได้แก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย (ทายาทโดยธรรม)
ตามลาดับหรือบุคคลที่ได้ระบุชื่อเฉพาะเจาะจง
11. กรณีผูถ้ ือบัตรใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
จากอุบตั ิเหตุทวั ่ ไป หรือจากการถูกฆาตกรรม/ถูกทาร้ายร่างกายโดยเจตนา หรือจากการขับขี/่ โดยสารรถจักรยานยนต์
ไปแล้ว ธนำคำรขอสงวนสิทธิยกเลิกบัตรที่ใช้สิทธิดงั กล่ำว และให้ถือว่ำควำมคุม้ ครองตำมบัตรในทุกกรณีสิ้นสุด
ลงทันทีนบั แต่วนั ที่ผถู ้ ือบัตรใช้สิทธิขำ้ งต้น
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12. หลักฐานประกันภัยที่ผถู ้ ือบัตรจะได้รบั และการระบุชื่อผูร้ บั ประโยชน์
12.1 หลักฐานประกันภัย : ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้บตั รเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัยใบนั้นๆ เป็ นหลักฐานแสดง
สิทธิในการเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุภายใต้เงื่อนไขของบริการ
12.2 ผูร้ บั ประโยชน์ : ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายตามลาดับ หรือบุคคลที่ได้ระบุชื่อเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ผู ้
เอาประกันภัยต้องการระบุ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ชื่อผูร้ บั ผลประโยชน์ ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โทรศัพท์หมายเลข 1484
13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีผูเ้ อาประกันภัย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง ผูร้ ับประโยชน์ หรือ
ผู ้จัด การมรดก หรื อ ทายาทโดยธรรม ติ ด ต่ อ CALL CENTER ของบริ ษั ท เมื อ งไทยประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) โทรศัพท์หมายเลข 1484 ศูนย์บริการด้านสินไหม โทรศัพท์ 0-2290-3388 พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล
และหมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท เลขที่ 252 ถ.รัชดาภิเษก ห้วย
ขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผูเ้ อาประกันภัย (ผูถ้ ือบัตร)เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
โดยเอกสารประกอบด้วย
13.1 กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
 แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
 ใบรับรองแพทย์ ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
 ฟิ ล์มเอ็กซเรย์หรือผลการอ่านฟิ ล์ม
 รูปถ่ายเต็มตัวและอวัยวะที่สูญเสียของผูเ้ รียกร้องสิทธิความคุม้ ครอง
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล
 สาเนาบัตรเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัย ซึ่งมีหมายเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูถ้ ือบัตรกับธนาคาร
 สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ผูกกับบัตร
13.2 กรณีเสียชีวิต
 แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
 สาเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสาเนาโดยหน่ วยงานที่ออก
 สาเนาใบรายงานการผ่าศพ รับรองสาเนาโดยหน่ วยงานที่ออกในกรณีที่มีการผ่าศพพิสูจน์
 สาเนาใบรับรองการเสียชีวิต รับรองสาเนาโดยหน่ วยงานที่ออก
 สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจรับรองสาเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 สาเนาใบมรณะบัตร รับรองสาเนาโดยหน่ วยงานที่ออก
 สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สียชีวิต และผูร้ บั ผลประโยชน์ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ สียชีวติ และ
ผูร้ บั ผลประโยชน์ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บั ผลประโยชน์
 สาเนาบัตรเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัย ซึ่งมีหมายเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูถ้ ือบัตรกับธนาคาร
 สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ผูกกับบัตร
13.3 กรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิความคุม้ ครอง และเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดาเนิ นการจ่ายค่า
สินไหมให้ผรู ้ บั ผลประโยชน์ภายใน 7 วันทาการ
14. การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
14.1 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุในโรงพยาบาลที่อยูใ่ นเครือบริษัทฯ ทั้งกรณีผปู ้ ่ วยใน
(IPD) และ/หรือ ผูป้ ่ วยนอก (OPD) ผูถ้ ือบัตรสามารถขอใช้บริการได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ TPA และบริษัทได้
โดยไม่ตอ้ งสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ท้งั นี้ ต้องไม่เกินจากวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับความคุม้ ครอง โดย
แสดงบัตรเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัย และ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ PASSPORT (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู ้
ถือบัตร
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เว้นแต่ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันที่สมัครทำบัตรเดบิตที่มีควำมคุม้ ครอง หำกผูถ้ ือบัตรเข้ำรับกำร
รักษำพยำบำล ผูถ้ ือบัตรจำต้องทำกำรสำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อน โดยสำมำรถเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทนได้ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 14.2
14.2 กรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือบริษัทฯ ผูถ้ ือบัตร
จะต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ให้ติดต่อ CALL CENTER ของ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจากัด (มหาชน)
โทรศัพท์หมายเลข 1484 พร้อมแจ้ง ชื่ อ นามสกุ ล หมายเลขบัตรเดบิต หมายเลขโทรศัพท์ติดต่ อ พร้อมเตรี ยม
เอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท เลขที่ 252 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วันนั บจากวันที่ผูถ้ ือ
บัตรเข้ารักษาพยาบาล โดยมีเอกสารดังนี้
 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ระบุสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ/ หรือ สานาบัตรประจาตัวอื่นๆที่ทางราชการออกให้ของผูถ้ ือ
 บัตรสาเนาบัตรเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัย ซึ่ง มีหมายเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูท้ าบัตรกับธนาคาร
 สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ผูกกับบัตร
14.3 กรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิความคุม้ ครอง และเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดาเนิ นการจ่ายค่า
สินไหมให้ผรู ้ บั
ผลประโยชน์ภายใน 7 วันทาการ
15. การเรียกร้องผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั ิเหตุทวั ่ ไป 300 บาท/วัน
คุม้ ครองสูงสุด 30 วัน/คนโดยมีเอกสารดังนี้
 สาเนาใบรับรองแพทย์
 สาเนาใบเสร็จ หรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลที่ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายและจานวนวัน
 สาเนาประวัติการรักษาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ/ สาเนาบัตรประจาตัวอื่นๆที่ทางราชการออกให้
ของผูถ้ ือบัตร
 สาเนาบัตรเดบิตที่มีความคุม้ ครองประกันภัย ซึ่งมีหมายเลขบนบัตรตรงกับชื่อผูท้ าบัตรกับธนาคาร
 สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ผูกกับบัตร
กำรแจ้งอุบตั ิเหตุ:จะต้องแจ้งให้บริษัทเมืองไทยประกันภัย จากัด(มหาชน)ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกั ช้า ใน
กรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งได้ขา้ งต้น
แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถกระทาได้
กำรเรียกร้องและกำรส่งหลักฐำนควำมเสียหำย:ให้ส่งหลักฐาน กรณี เรี ยกร้องค่าทดแทนจากเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพให้ส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั เสียชีวิตหรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น
ให้ส่งหลักฐานภายใน180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบตั ิเหตุ แต่การไม่เรียกร้องดังกล่าวภายในกาหนดไม่ทาให้สิทธิการ
เรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอนั ไม่สามารถเรียกร้องภายในกาหนดและได้ทาการเรียกร้องโดยเร็วที่สุด
แล้ว
หมำยเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั ่วไปอื่นๆจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม (แบบพิเศษ)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับผูถ้ ือบัตรเดบิตพื้ นฐำน (K-Basic Debit Card)
1. บัต รเดบิ ต พื้ นฐาน (K-Basic Debit Card) เป็ นบัต รเดบิ ต ที่ ใ ช้บ ริ ก ารร่ ว มกับ บัญ ชี เ งิ น ฝากพื้ นฐาน (Basic
Banking Account) เท่านั้น
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2. บัญชีเงินฝากพื้ นฐาน (Basic Banking Account) 1 บัญชี สามารถผูกบัตรเดบิตพื้ นฐาน(K-Basic Debit Card)
ได้ 1 บัตรเท่านั้น
3. ผูถ้ ือบัตรตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า/ออกบัตรใหม่ และค่าธรรมเนี ยมรายปี สาหรับบัตรเดบิตพื้ นฐาน(KBasic Debit Card) ที่ ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้ นฐาน (Basic Banking Account) ตามอัตราที่ ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากพื้ นฐานถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบบัญชีเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการ
เปิ ดบัญชีและใช้บัญชีเงินฝากพื้ นฐาน ผูถ้ ือบัตรตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี บัตรเดบิตพื้ นฐาน (K-Basic Debit
Card) ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยมสาหรับบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย โดยตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิ ตพื้ นฐาน (K-Basic Debit Card) เมื่อครบรอบปี การเป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตพื้ นฐาน
(K-Basic Debit Card) และผูถ้ ือบัตรตกลงจะนาเงินเข้าบัญชีไว้ก่อนกาหนดเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ธนาคาร
สามารถดาเนิ นการหักเงินจากบัญชีดงั กล่าวตามข้อตกลงนี้ ได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทยในส่วนของกำรใช้งำนในระบบรถไฟฟ้ ำ
บัตรเดบิตแมงมุมกสิกรไทย ต่อไปนี้ เรียกว่า “บัตร” เป็ นบัตรที่สามารถใช้เป็ นบัตรโดยสารในระบบ
รถไฟฟ้ าในสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) รวมถึงเส้นทางอื่นๆ และระบบคมนาคม
ขนส่งในอนาคต ตามโครงการตัว๋ ร่วมบัตรแมงมุม ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ระบบรถไฟฟ้ ำ” ภายใต้ขอ้ กาหนดในการใช้
ระบบรถไฟฟ้ าที่ได้ประกาศไว้
1. ธนาคารให้บริการออกบัตร ผ่านระบบ K Plus หรือสาขาของธนาคารที่ให้บริการ กรณีที่บตั รชารุดจากการใช้งาน
หรือการเก็บรักษาของผูถ้ ือบัตร ทาให้ไม่สามารถทาธุรกรรมทางการเงิน หรือไม่สามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ า
ได้ตามปกติ ผูถ้ ือบัตรสามารถขอออกบัตรใหม่ โดยคิดค่าธรรมเนี ยมทาบัตรและค่าธรรมเนี ยมรายปี เป็ นไปตาม
ประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยมบริการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะทาการยกเลิกบัตรเก่าและผูถ้ ือบัตรสามารถขอคืน
มูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรเก่าได้ ตามข้อ 2.5
2. เงื่อนไขกำรใช้บตั รในระบบรถไฟฟ้ ำ
2.1 ประเภทบัตร บัตรร่วมธุ รกิจ (Co-Brand Card) ในการทาบัตรใหม่ มูลค่าการเดินทางในระบบรถไฟฟ้ า
เท่ากับ 0 บาท
2.2 กำรเติมมูลค่ำในบัตรเพื่อใช้เดินทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ ผูถ้ ือบัตรสามารถเติมมูลค่าในบัตรเพื่อใช้เดินทาง
ในระบบรถไฟฟ้ า ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “มูลค่ำกำรเดินทำง” ได้ที่หอ้ งออกบัตรโดยสารในสถานี รถไฟฟ้ า ในเวลาทา
การ ตามเงื่อนไขที่การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “รฟม.” กาหนด โดยต้องเติมเป็ น
มูลค่าขั้นตา่ เท่ากับ 100 บาท สามารถเพิ่มขึ้ นได้เป็ นจานวนเท่าของ 100 บาท และวงเงินในบัตรจะต้องไม่เกิน
10,000 บาท
2.3 กำรใช้บตั รเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ
 ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้บตั รเดินทางในระบบรถไฟฟ้ า ด้วยการแตะบัตรผ่านเข้า-ออกทางประตูอตั โนมัติตาม
ประกาศ เงื่อนไข ระเบียบ และข้อกาหนดของ รฟม.
 บัตรไม่มีค่ามัดจาบัตร และไม่สามารถมีมูลค่าติดลบได้ ดังนั้นหากมีการเดินทางเกินกว่ามูลค่าคงเหลือ
ภายในบัตร ผูถ้ ือบัตรจะต้องเติมเงินให้มูลค่าบนบัตรคงเหลือมากกว่ามูลค่าการเดินทางเสียก่อน จึงสามารถออกจาก
ระบบรถไฟฟ้ าได้
 กรณี หยุดใช้งานบัตรในระบบรถไฟฟ้ า เป็ นระยะเวลาเกิน 2 ปี นั บจากวันที่เดินทางครั้งสุดท้าย จะไม่
สามารถใช้บตั รเดินทางได้ ผูถ้ ือบัตรต้องนาบัตรมาเติมมูลค่าเดินทางที่หอ้ งออกบัตรโดยสารก่อน จึงสามารถเดินทาง
ได้ ทั้งนี้ มูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรก่อนหน้าการเติมมูลค่ายังคงใช้ได้
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 กรณี มีขอ้ สอบถามเรื่องการใช้บตั รเดินทางในระบบรถไฟฟ้ า โปรดติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูล รฟม. (Call
Center) โทรศัพท์ หมายเลข 02-7164044 ในวันและเวลาทาการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. - 17:00
น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดตามธรรมเนี ยมของ รฟม.
2.4 กรณีเกิดปั ญหำในกำรใช้บตั รระหว่ำงเดินทำงในระบบรถไฟฟ้ ำ ผูถ้ ือบัตรสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หอ้ ง
ออกบัตรโดยสาร โดยผูถ้ ือบัตรจะต้องชาระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. ทั้งนี้ หากบัตรดังกล่าวยังไม่สามารถใช้
เดินทางได้ในครั้งต่อไป ผูถ้ ือบัตรสามารถติดต่อสาขาของธนาคารที่ให้บริการ
2.5 กรณีบตั รหำย ชำรุด ถูกยึด หมดอำยุ หรือยกเลิกบัตร และกำรขอคืนมูลค่ำกำรเดินทำง
 เนื่ องจาก บัตรเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร กรณี บัตรหาย ชารุด ถูกยึด หมดอายุ หรือยกเลิกบัตร ผูถ้ ือ
บัตรสามารถติดต่อสาขาธนาคาร เพื่อดาเนิ นการตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานของธนาคาร
 กรณีบตั รชารุดหรือยกเลิกบัตรเฉพาะการใช้งานในส่วนการทาธุรกรรมการเงินกับธนาคาร ผูถ้ ือบัตรยังคง
สามารถใช้บตั ร เป็ นบัตรโดยสารในระบบรถไฟฟ้ าได้ตามปกติ เนื่ องจากการใช้บตั รเพื่อทาธุรกรรมทางการเงินเป็ นคน
ละส่วนกับการใช้บตั รเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ า
 อย่างไรก็ดี กรณีที่ผถู ้ ือบัตรแจ้งความประสงค์ขอคืนมูลค่าการเดินทางที่คงเหลืออยูใ่ นบัตร ธนาคารจะทา
การยกเลิกการใช้งานบัตรทั้งในส่วนการทาธุรกรรมทางการเงินและแจ้ง รฟม. ให้ทาการยกเลิกบัตรเพื่อใช้เดินทางใน
ระบบรถไฟฟ้ าทันที
 กรณีบตั รเสีย/ชารุดและผูถ้ ือบัตรต้องการขอคืนมูลค่าการเดินทาง ผูถ้ ือบัตรจะต้องคืนบัตรที่เสีย/ชารุด ที่
สาขาของธนาคารที่ ให้บริ การ เพื่อยกเลิ กบัตรในระบบธนาคารและทาลายบัตรพร้อมกรอกใบคาขอคืนมูลค่าการ
เดิ น ทาง โดยธนาคารจะแจ้ง รฟม. ให้ต รวจสอบมูล ค่าการเดิ นทางคงเหลื อภายใน 7 วัน ทาการ (“วัน ท ำกำร”
หมายถึ ง วันที่ มิใช่ วันเสาร์ วันอาทิ ตย์ และวันที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศให้เป็ นวันหยุดทาการของ
ธนาคารพาณิชย์) นับจากวันที่ได้รบั ใบคาขอฯ และธนาคารจะคืนมูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรให้ผถู ้ ือบัตรภายใน
7 วันทาการ นั บจากวันที่ธนาคารได้รับการยืนยันมูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรจาก รฟม. ทั้งนี้ การตรวจสอบ
มูลค่าการเดินทางคงเหลือในบัตรเป็ นไปตามข้อมูลและการประมวลผลของ รฟม. ธนาคารเป็ นเพียงตัวกลางในการคืน
มูลค่าการเดินทางคงเหลือให้แก่ผถู ้ ือบัตรเท่านั้น กรณีผูถ้ ือบัตรมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับมูลค่าการเดินทางคงเหลือ สามารถ
ติดต่อสอบถามช่องทางข้างต้น
 กรณีบตั รสูญหาย หรือไม่มีบตั รไปแสดงกับเจ้าหน้าที่สาขาธนาคารที่ให้บริการ (ยกเว้นกรณีบตั รถูกยึด
ที่เครื่องเอทีเอ็ม) ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถขอคืนมูลค่าการเดินทางได้ แต่สามารถอายัดบัตรในส่วนการใช้งานทาธุรกรรม
ทางการเงินที่ผูกกับบัญชีธนาคารได้เท่านั้ น ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรสามารถทาการอายัดบัตรผ่านบริการ K PLUS, สาขาของ
ธนาคาร หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888
 กรณีบตั รถูกยึดที่เครื่องเอทีเอ็มและผูถ้ ือบัตรประสงค์จะยกเลิกบัตรดังกล่าว ผูถ้ ือบัตรสามารถติดต่อ KContact Center โทร 02-8888888 เพื่อขอคืนมูลค่าการเดินทางโดยธนาคารจะทาการยกเลิกการใช้งานบัตรทั้งใน
ส่วนการทาธุรกรรมทางการเงินและแจ้ง รฟม. ให้ทาการยกเลิกบัตรเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ า พร้อมทั้งแจ้ง รฟ
ม. ให้ตรวจสอบมูลค่าการเดินทางคงเหลือภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากผูถ้ ือบัตร และธนาคารจะคืน
มูลค่าการเดินทางคงเหลือให้ผถู ้ ือบัตรภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ธนาคารได้รบั การยืนยันมูลค่าการเดินทาง
คงเหลือในบัตรจาก รฟม. ตามเงื่อนไขข้างต้น
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สิทธิพิเศษสำหรับผูถ้ ือบัตรเดบิต MADCARD ของ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนำคำร”) มีความยินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษ ให้แก่ผถู ้ ือบัตรเดบิต MADCARD ของ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ผูถ้ ือบัตร”) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รับเงินคืน (Cash back) สูงสุด 1 (หนึ่ ง) % เมื่อใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ธนาคารกาหนด (“ช่องทำง
ออนไลน์”) ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (“ระยะเวลำได้รบั เงินคืน”) โดยมี
เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการดังนี้
1.1 เมื่อผูถ้ ือบัตรใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต MADCARD ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“บัตร”) ผ่านช่องทางออนไลน์
ในระหว่างระยะเวลาได้รบั เงินคืน เพื่อลงโฆษณาผ่าน Facebook Ads และ Google Ads มากกว่าหรือเท่ากับ 10,000
(หนึ่ งหมื่น) บาท/ครั้ง ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เงินคืน (Cash back) 1 (หนึ่ ง) % ของยอดที่ใช้จ่ายในแต่ละครั้ง หรือ
1.2 เมื่อผูถ้ ือบัตรใช้จ่ายด้วยบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ในระหว่างระยะเวลาได้รบั เงินคืน มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000
(หนึ่ งพัน) บาท/ครั้ง ผูถ้ ือบัตรจะได้รบั เงินคืน (Cash back) 0.5 (ศูนย์จุดห้า) % ของยอดที่ใช้จ่ายในแต่ละครั้ง
1.3 หากรายการใช้จ่ายใดเข้าเงื่อนไขการรับเงินคืนตาม 1.1 แล้ว ผูถ้ ือบัตรจะไม่ได้รบั เงินคืนจากเงื่อนไขการรับ
เงินคืนตาม 1.2 และผูถ้ ือบัตรจะต้องไม่มีการยกเลิกรายการใช้จ่ายดังกล่าวในภายหลัง
1.4 จากัดเงินคืน (Cash back) รวมสูงสุด 1,000 (หนึ่ งพัน) บาท / บัตร 1 (หนึ่ ง) ใบ / 1 (หนึ่ ง) เดือนตาม
ปฏิทิน
1.5 ธนาคารจะน าเงิ น คื น (Cash back) เข้า บัญ ชี เงิ น ฝากผู ก กับ บัต ร ในเวลาที่ ธ นาคารก าหนด ภายใน 60
(หกสิบ) วัน ภายหลังจากวันสิ้ นเดือนที่มีรายการใช้จ่ายตามที่กาหนด
1.6 กรณี ธนาคารไม่สามารถนาเงินเข้าบัญชีตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และไม่ว่าในครั้งใดก็ตาม
ธนาคารถือว่าผูถ้ ือบัตรสละสิทธิที่จะได้รบั เงินคืน (Cash back) ในครั้งนั้น
1.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้เงินคืน (Cash back) ให้แก่ผูถ้ ือบัตรที่ชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ครบถ้วน และ
บัตรต้องมีสถานะปกติ และไม่มีการยกเลิกบัตรก่อนได้รบั เงินคืน (Cash back)
1.8 วิธีการคานวณสิทธิและเงินคืน (Cash back) เป็ นไปตามวิธีการของธนาคารและตามข้อมูลที่ธนาคารได้รบั
ผ่านช่องทางออนไลน์ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้
รวมทั้งสิ ทธิ เรี ยกคืนเงินที่ ธนาคารได้จ่ายไปแล้วหากธนาคารพบว่าผูถ้ ื อบัตรปฏิบัติผิด เงื่อนไข ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. รับส่วนลดครึ่งราคาสาหรับซื้ อสมุดเช็คธนาคารกสิกรไทย สูงสุดไม่เกิน 5 (ห้า) เล่ม จากัดสิทธิ 1 (หนึ่ ง) ครั้ง/บัตร
โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการดังนี้
2.1 ธนาคารจะส่ ง SMS แจ้งสิ ทธิ และวิธีการรับรหัสส่ วนลดแก่ ผูถ้ ื อบัตรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นั บถัดจากวันที่
ธนาคารอนุ มตั ิบตั รให้แก่ผถู ้ ือบัตร (กรณีการสมัครบัตรปี แรก) หรือภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ผถู ้ ือบัตรชาระ
ค่าธรรมเนี ยมรายปี ปี ถัดไปครบถ้วนแล้ว
2.2 ผูถ้ ือบัตรจะต้องดาเนิ นการกดรับรหัสส่วนลดตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2.1 และแสดง SMS รหัสส่วนลดที่ได้รบั
พร้อมบัตรที่มีสถานะปกติ ณ สาขาของธนาคาร ภายในระยะเวลาก่อนวันหมดอายุที่ระบุใน SMS
2.3 ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิ และรหัสส่วนลดไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผูถ้ ือบัตรแจ้งไว้กบั ธนาคาร
เพียงครั้งเดียว หากผูถ้ ือบัตรเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่แจ้งธนาคารทราบก่อนที่ธนาคารส่ง SMS หรือ
ผูถ้ ือบัตรไม่ได้รบั SMS โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือมีการลบ SMS ดังกล่าว ถือว่าผูถ้ ือบัตรสละสิทธิที่จะได้รบั
รหัสส่วนลด
2.4 ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถถ่ายรูปรหัสส่วนลด หรือจับภาพหน้าจอ (Screenshot) SMS รหัสส่วนลด เป็ นรูปภาพ
เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือส่งต่อให้บุคคลอื่น เพื่อใช้สิทธิ
2.5 ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิการใช้รหัสส่วนลดให้บุคคลอื่นได้
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2.6 ธนาคารสงวนสิทธิการให้ส่วนลด เฉพาะในปี แรกที่สมัครบัตรและปี ถัดจากปี แรกที่สมัครบัตรเท่านั้ น เว้นแต่
ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง
2.7 เงื่อนไขการซื้ อสมุดเช็คเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด
3. รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษ Reward Plus เที ย บเท่ า บั ต ร K MY (2019 Reward Plus) โดยสามารศึ ก ษาเงื่ อ นไขได้จ าก
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kbankdebitcard.aspx ทั้งนี้ สิ ทธิ พิเศษดังกล่ าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่เจ้าของสินค้าหรือบริการกาหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. รับสิทธิพิเศษจาก VISA (VISA Debit Privilege) โดยสามารถศึกษาเงื่อนไขได้จาก https://vthgservice.com ทั้งนี้
สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ VISA กาหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษจาก VISA/Cigna โดยสามารถศึ ก ษาเงื่ อ นไขได้ จ าก https://www.cigna.co.th/visa และ
https://www.cigna.co.th/visaonlineprotection ทั้งนี้ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ VISA/Cigna กาหนด
ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผอู ้ ื่น หรือ
แลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบล่วงหน้า
8. กรณีมีขอ้ พิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้นสุด
9. สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://kasikornbank.com หรือ K-Contact Center โทร
02-888-8888
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษสำหรับผูถ้ ือบัตรเดบิต Journey
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 กันยำยน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนำคำร”) มีความยินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษ ให้แก่ผถู ้ ือบัตรเดบิต Journey (“ผูถ้ ือบัตร”)
ดังนี้
1. ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้จา่ ยด้วยสกุลเงินต่างประเทศทุกสกุลเงินทัว่ โลกที่เครื่องอนุ มตั ิวงเงินอัตโนมัติ (EDC) โดยไม่มี
ค่าธรรมเนี ยมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศในอัตรา 2.5%
2. ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้หอ้ งรับรอง Miracle Lounge ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ขาออกต่างประเทศ โดย
ไม่มีค่าใช้จา่ ย 1 ครั้งต่อปี ปฏิทิน (มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท) โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ดังนี้
2.1 ผูถ้ ือบัตรแสดงบัตรเดบิต Journey พร้อม Boarding Pass ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ
2.2 จากัดระยะเวลาการใช้บริการครั้งละ 2 ชัว่ โมง เท่านั้น หากผูถ้ ือบัตรมีความประสงค์จะเข้าใช้บริการเกินกว่า
ระยะเวลาที่กาหนด ผูถ้ ือบัตรต้องชาระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเอง ตามอัตราที่ Miracle Lounge กาหนด
2.3 ในกรณีที่ผถู ้ ือบัตรนาผูต้ ิดตามเข้าใช้บริการที่หอ้ งรับรองด้วย ผูต้ ิดตามสามารถเข้าใช้บริการได้โดยต้องชาระ
ค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองในราคาปกติตามที่ Miracle Lounge กาหนดไว้
2.4 เมื่อใช้สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรอง Miracle Lounge ครบแล้ว ผูถ้ ือบัตร และผูต้ ิดตามต้องชาระค่าบริการเต็ม
จานวนในการใช้บริการครั้งต่อไปตามที่ Miracle Lounge กาหนด
3. ผูถ้ ือบัตรได้รบั สิทธิ์ประกันการเดินทางต่างประเทศจาก Cigna สูงสุด 10 วัน ความคุม้ ครองสูงสุด 1,500,000
บาท โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ดังนี้
3.1 ผูถ้ ือบัตรลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง https://www.cigna.co.th/visa อย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง
3.2 กรมธรรม์จะถูกส่งให้ทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้
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3.3 ผูถ้ ือบัตรต้องมียอดใช้จา่ ยสะสมอย่างน้อย 20,000 บาท ที่ต่างประเทศ ในช่วงเวลาของประกันการเดินทาง
เพื่อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป จากัดเดือนละ 1 สิทธิ์
3.4 สิทธิพิเศษนี้ สาหรับผูถ้ ือบัตรเดบิต Journey อายุระหว่าง 18-80 ปี
3.5 ชื่อบนหน้าบัตรวีซา่ ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั
สิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรวีซ่าไม่ตรงกับบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
3.6 รับประกันโดยบริษัทซิกน่ าประกันภัย จากัด (มหาชน) เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอืน่ ๆ เป็ นไปตามที่
บริษัทฯกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไข โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
มีขอ้ พิพาทให้ถือคาตัดสินของบริษัทฯเป็ นที่สิ้นสุด
3.7 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร.1758 วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-20.00 น.
และวันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
4. ผูถ้ ือบัตรได้รบั สิทธิ์ส่วนลด 100 บาท เมื่อนาบัตรเดบิต Journey ผูก GrabPay และใช้บริการ Grab ไป-กลับท่า
อากาศยานในพื้ นที่ที่ Grab ให้บริการ
4.1 ใช้บริการ Grab ได้เฉพาะ GrabCar Plus, GrabSUV, GrabCar Premium, GrabVan and GrabCar Luxe
4.2 กรอก Promo Code ‘KJOURNEY’ ก่อนชาระค่าบริการ
4.3 จากัดการใช้ส่วนลดสูงสุด 2 ครั้ง/ผูใ้ ช้ และจากัด 100 สิทธิ์/วัน
5. รับสิทธิพิเศษ Reward Plus เทียบเท่าบัตร K MY (2019 Reward Plus) โดยสามารศึกษาเงื่อนไขได้จาก
https://www.kasikornbank.com/th/promotion/pages/kbankdebitcard.aspx ทั้งนี้ สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่เจ้าของสินค้าหรือบริการกาหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
6. รับสิทธิ์พิเศษจาก VISA (VISA Debit Privilege) โดยสามารศึกษาเงื่อนไขได้จาก https://vthgservice.com ทั้งนี้
สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ VISA กาหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
7. สาหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต Journey ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถรับ SIM Go Inter ASIA-AUSUSA 6GB นาน 10 วัน จาก DTAC มูลค่า 399 บาท โดยมีรายละเอียดการรับสิทธิ์ ดังนี้
7.1 ลูกค้าโปรดแจ้งพนักงาน และตรวจสอบวิธีกดรหัสรับสิทธิ์ ณ DTAC Hall ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่สนามบิน
7.2 ลูกค้าแสดงข้อความและ Code ที่ปรากฏตามหน้าจอ พร้อมบัตรประชาชนให้แก่พนักงาน DTAC Hall ทุกสาขา
ยกเว้นสาขาที่สนามบิน เพื่อรับสิทธิ์
7.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพหน้าจอมือถือเพื่อรับสิทธิ์
7.4 จากัด 1 สิทธิ์/คน
7.5 กรณีที่มีการกดรหัสแล้ว ไม่ได้นาไปใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กาหนด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับ SIM Go
Inter หรือชดเชยให้ในทุกกรณี
7.4 เงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไข
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ลูกค้าสามารถผูก 1 บัญชีกบั บัตรเดบิต Journey ได้เพียงบัตรเดียวเท่านั้น
9. สิทธิ์ตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนให้ผอู ้ ื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารได้ประกาศไว้เป็ นหลักฐาน
12. กรณีมีขอ้ พิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็ นที่สิ้มสุด
13. สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://kasikornbank.com หรือ K-Contact Center โทร
02-888-8888
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