ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ SMS ขยันบอก
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การ SMS ขยันบอก (“ข้ อตกลงฯ”) ฉบับนี ้ ใช้ บงั คับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) กับ
ผู้ใช้ บริ การซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากธนาคารให้ ใช้ บริ การประเภทใดประเภทหนึง่ กับธนาคาร (“ผู้ใช้ บริการ”)
1. ช่องทางการสมัครใช้ บริ การ หรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับข้ อมูลผ่าน SMS ที่เคยให้ ข้อมูลไว้ กับธนาคาร : สาขาของ
ธนาคาร หรื อ K-ATM หรื อ K-BIZ Contact Center 0-2888-8822 (นิติบคุ คล) หรื อ K-Contact Center 0-2888-8888 (บุคคล
ธรรมดา) หรื อบริ การ K PLUS ช่องทางการยกเลิกการใช้ บริ การ : สาขาของธนาคาร (นิติบุคคล) หรื อ K-Contact Center
0-2888-8888 (บุคคลธรรมดา) หรื อช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การต่อไปในอนาคต โดยธนาคารจะดาเนินการตาม
ความประสงค์ ของผู้ใช้ บริ การโดยเร็ ว และการสมัครใช้ บริ การ การยกเลิกการใช้ บริ การ และการเปลี่ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ผ้ ูใช้ บริ การได้ ลงทะเบียนไว้ กับธนาคารจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้ บริ การได้ รับข้ อความ SMS ยืนยันจาก
ธนาคาร
2. ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การถือเป็ นข้ อมูลที่มีความสาคัญ หากผู้ใช้ บริ การไม่มีความระมัดระวังหรื อประมาทเลินเล่อจนเป็ น
สาเหตุให้ มีผ้ ทู จุ ริ ตลักลอบนาข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การสมัครเข้ าใช้ บริ การ SMS ขยันบอก กับธนาคารและก่อให้ เกิดความ
เสียหายกับผู้ใช้ บริ การแล้ ว ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียว
3. กรณีสมัครรับบริ การ SMS ขยันบอก ที่รับข้ อมูลผ่านทาง SMS ผู้ใช้ บริ การต้ องมีโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในเครื อข่ายที่ธนาคารกาหนด
4. เมื่อผู้ใช้ บริ การแจ้ งความจานงขอสมัครใช้ บริ การ SMS ขยันบอก และธนาคารพิจารณาอนุมัติให้ เป็ นผู้ใช้ บริ การดังกล่าว
เรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะจัดส่งข้ อมูลการทาธุรกรรมทางการเงิน ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ลงทะเบียนไว้
กับธนาคาร ทุกวันตามประเภท Service Hour ที่ผ้ ใู ช้ บริ การเลือกใช้ ยกเว้ น กรณีเงินเข้ า -ออก ซึ่งเป็ นดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม
การยกเลิกรายการธุรกรรมทางการเงินบางประเภทจากธนาคาร และรายการปรับปรุงบัญชี จะไม่มีการส่ง SMS แจ้ งผู้ใช้ บริ การทราบ
5. บริ การ SMS ขยันบอกนี ้ใช้ ประโยชน์ในการตรวจสอบรายการเดินบัญชีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรื อ กระแสรายวัน
ของผู้ใช้ บริ การเท่านัน้ ไม่อาจใช้ อ้างอิงหรื อเป็ นหลักฐานประกอบการสมัครใช้ บริ การ หรื อทาธุรกรรมใดๆ กับธนาคารหรื อ
สถาบันการเงินอื่นๆ
6. รายการธุรกรรมที่ไม่ใช่รายการออนไลน์ เช่น การจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) จะไม่
สามารถแจ้ ง SMS ได้ ทนั ที และไม่สามารถแจ้ งยอดเงินคงเหลือไปพร้ อมกับรายการธุรกรรมนันๆ
้ ได้ เนื่องจากติดกระบวนการ
ทางานของธุรกรรมนัน้
7. ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระค่าตอบแทนการใช้ บริ การไม่ว่าจะเรี ยกว่าค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อชื่ออื่นใด ให้ แก่ธนาคาร ภายใน
กาหนดเวลาชาระของค่าตอบแทนนันๆ
้
8. ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ (หากมี) แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากธนาคารจาต้ องทดรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ภาษี อากร และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตามวรรคก่อนแทนผู้ใช้ บริ การไปก่อน
ผู้ใช้ บริ การตกลงชาระคืนให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
9. ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีอยูก่ บั ธนาคาร หรื อเงินซึ่งอยูใ่ นความ
ครอบครองดูแล และ/หรื อในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้ รับฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้
อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อเข้ าชาระหนี ้ และ/หรื อ ความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริ การได้ ทนั ทีโดยไม่จาต้ องบอกกล่าว ทังนี
้ ้
ธนาคารจะนาส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ กรณีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสาหรับการหักค่าธรรมเนียมใช้ บริ การได้
ทังจ
้ านวน ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียมบางส่ว นตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด เช่น หักต่อเนื่องทุกวัน
จนกว่าธนาคารจะได้ รับชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การจนครบถ้ วน

10.

11.

12.
13.
14.

การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการใช้ บริ การ
10.1 หากเป็ นการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดภาระหรื อความเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้น การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผล
เมื่อผู้ใช้ บริ การให้ ความยินยอม
10.2 หากเป็ นการเปลี่ย นแปลงเงื่ อ นไขอื่ น ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารตกลงยิ น ยอมให้ ธ นาคารมี สิท ธิ เ ปลี่ย นแปลงได้ ต ามที่ ธ นาคาร
เห็นสมควร โดยหากเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการ
ใช้ บริ การที่สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนด
ชาระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ ผ้ ูใช้ บริ การทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
10.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะ
เป็ นอย่างอื่น ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
ผู้ใ ช้ บ ริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การต่างๆ เมื่อ ใดก็ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
หรื อเฉพาะแต่ผ้ ใู ช้ บริ การรายใดรายหนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ผู้ใช้ บริ การ
ตกลงว่าธนาคารมีสทิ ธิระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าว
(1) ข้ อมูล รายละเอียด คารับรอง หรื อคายืนยันใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การให้ ไว้ กบั ธนาคาร ไม่ เป็ นความจริ ง ไม่ถูกต้ อง หรื ออาจ
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสาคัญ
(2) หากปรากฏข้ อเท็จจริ งที่ธนาคารเชื่อได้ วา่ ข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดต่างๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การแจ้ งแก่ธนาคารให้ ดาเนินการ
อาจก่อให้ เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึ ้น หรื ออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรื อบุคคลอื่น หรื อมีความเสีย่ ง
ว่าผู้ใช้ บริ การอาจมีวัตถุประสงค์อันมิชอบตามกฎหมาย หรื ออาจขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรื อไม่ปฏิบัติตามกฎ/หลักเกณฑ์ ของธนาคาร หรื ออาจทาให้ ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย และ/หรื อกฎ
ข้ อบังคับ และ/หรื อคาสัง่ ใดๆ และ/หรื อคาขอความร่ วมมือใดๆ และกฎหรื อคาสัง่ ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย
และ/หรื อผู้ตรวจสอบ และ/หรื อหน่วยงานผู้มีอานาจควบคุมหรื อกากับดูแลธนาคาร
(3) ผู้ใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงฯ ฉบับนี ้ไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้น หรื อธนาคารไม่
สามารถหักค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ SMS ขยันบอกไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน และไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม
(4) ผู้ ใช้ บริ ก ารเสี ย ชี วิ ต หรื อ ผู้ ใช้ บริ ก ารเลิ ก กิ จ การ ถู ก เพิ ก ถอนทะเบี ย น หรื อ ถู ก ระงั บ ไม่ ใ ห้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ
มีการชาระบัญชี หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อมีการดาเนินการเพื่อขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลตามกฎหมายล้ มละลาย
(5) ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ และ/หรื อการขอความร่ วมมือของศาล หรื อผู้มีอานาจ
ตามกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร
กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นผู้ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการใช้ บริ การ SMS ขยันบอกก่อนครบกาหนดระยะเวลาบริ การตามที่สมัครไว้
ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ชาระแก่ธนาคารแล้ ว
ข้ อมูลด้ านการเงิน การบัญชี หรื อข้ อมูลข่าวสารใดที่ธนาคารจัดส่งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ บ ริ การ SMS
ขยันบอก ถือเป็ นข้ อมูลลับที่ผ้ ใู ช้ บริ การไม่พงึ เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
ผู้ใช้ บริ การตกลงและรั บ ทราบว่า บริ การต่างๆ ที่ผ้ ูใช้ บริ การได้ ใช้ กับธนาคาร จะต้ องเป็ นไปตามรู ปแบบ ข้ อกาหนดและ
ประกาศต่างๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการให้ บริ การแต่ละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่ เกี่ยวข้ องประกอบการใช้ บริ การแต่ละ
ประเภท ซึ่งถื อว่า เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฯ ฉบับนีด้ ้ วย ดังนัน้ ผู้ใช้ บริ การตกลงและยอมรั บเงื่อนไขการให้ บริ การแต่ละ
ประเภท และตกลงที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามรู ป แบบ ข้ อ ก าหนดและประกาศต่า งๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เกี่ ย วกับ
การให้ บริ การในแต่ละประเภท

15.

16.

ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ผู้ใช้ บริ การจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ และหลักเกณฑ์ใดๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล
หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ (แล้ วแต่กรณี) ทัง้ ที่มีอยู่ในขณะนี ้และจะมีในภายหน้ า (รวมเรี ยกว่า
“กฎหมายและกฎเกณฑ์ ท่ ีเ กี่ย วข้ อง”) หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่เปลีย่ นแปลงนันทั
้ นทีตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
หากผู้ใช้ บริ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้ ธนาคารถูกเรี ยกค่าปรับ ค่าเสียหาย
และ/หรื อค่าใช้ จ่าย ผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ ปรับ ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่ธนาคารโดยพลัน
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ บริ การที่ให้ ไว้ แก่ธนาคาร หรื อให้ ผ่านธนาคาร หรื อมีอยู่
กับ ธนาคาร หรื อ ที่ ธ นาคารได้ รั บหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น โดยมี วัตถุป ระสงค์ ที่จาเป็ นเพื่อ การให้ บ ริ การแก่ ผ้ ูใช้ บริ การ
การดาเนินการตามคาขอของผู้ใช้ บริ การก่อนให้ บริ การ การมอบหมายงานให้ ผ้ อู ื่นสนับสนุนการให้ บริ การไม่วา่ จะเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือ่ สาร งานติดตามทวงถาม หรื องานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรื อหน้ าที่ การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย การบริ หารความเสีย่ ง การควบคุมกากับตรวจสอบ การบริ หารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของธนาคารอย่างมีนยั สาคัญ หรื อเพื่อให้ ธนาคารสามารถให้ บริ การได้ อย่าง
เป็ นธรรมและต่อเนื่อง และผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก ตัว แทนของธนาคาร ผู้รั บ จ้ า งช่ ว งงานต่อ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ อ อกผลิต ภัณ ฑ์ ร่ วมกัน ( co-brand)
ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริ ษัทข้ อมูลเครดิต บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ บริ ษัทบริ หาร
สินทรัพย์ ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้มีอานาจตามกฎหมาย และ/หรื อหน่วยงาน/องค์กร/นิติบคุ คลใดๆ ที่มีสญ
ั ญา
อยู่กับธนาคาร และยินยอมให้ ผ้ รู ับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อไปได้ ภายใต้
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว และตกลงยินยอมให้ ส่ง และ/หรื อ โอนข้ อมูลไปเก็บไว้ บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด อื่ น ๆ แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร า ก ฏ ใ น น โ ย บ า ย ก า ร คุ้ ม ค รอ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ธ นา ค า ร
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

