ข้ อตกลงหลักเกณฑ์ การใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
เงื่อนไขทั่วไปสาหรับการให้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้ใช้ บริการจะต้ องตรวจสอบรายละเอียดของการทารายการแต่ละครัง้ ให้ ถกู ต้ องก่อนทารายการ กรณีมีการทารายการผิดพลาด ผู้ใช้ บริการจะต้ องนาข้ อมูลเกี่ยวกับวันและเวลา
ที่ทารายการ สถานที่ทารายการ เลขที่บญ
ั ชีที่เกี่ยวข้ องของผู้ใช้ บริการ และผู้อื่นที่เกี่ยวข้ อง ประเภทของรายการ และจานวนเงินที่โอน พร้ อมทังรหั
้ สอ้ างอิง (reference number)
ของรายการดังกล่าวมาติดต่อธนาคารทันที ทังนี
้ ้ ธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบข้ อผิดพลาดดังกล่าวพร้ อมทังด
้ าเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เสร็จสิ ้นภายใน 30 วันนับตังแต่
้
วันที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง
2. ผู้ใช้ บริการตกลงว่า ความรับผิดของธนาคารในการให้ บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี ้
1) ธนาคารปฏิบตั ิ หรือละเว้ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ โอนเงินจนเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ช้ บริการ หรือผู้รับประโยชน์ไม่ได้ รับเงินจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเสร็จสมบูรณ์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เว้ นแต่ความเสียหายนันเกิ
้ ดจากผู้ใช้ บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือผู้ใช้ บริการไม่มีหรือถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร หรือการโอนเงินจะ
เป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กบั ธนาคาร หรืออยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบถึงความขัดข้ องของการโอน
เงินอยู่แล้ วก่อนหรื อในขณะทารายการโอนเงิน หรือผู้ใช้ บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือข้ อตกลงกับธนาคาร หรือเป็ นเหตุสดุ วิสยั
2) ธนาคารมิได้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ อายัดเครื่องมือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ บริการ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ ้น
3) ธนาคารยังไม่ได้ ส่งมอบเครื่องมือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึ ้น
4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้ บริการ
3. กรณีเกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้นแก่ธนาคารอันเนื่องมาจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่ธนาคารโดยสิ ้นเชิง
ยกเว้ นกรณีต้องด้ วยความรับผิดของธนาคารในการให้ บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความในข้ อ 2.
เงื่อนไขทั่วไปสาหรับการใช้ บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยบัตรเอทีเอ็ม (“บัตร”)
1. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการใช้ บตั ร
1.1 ธนาคารจะออกบัตรให้ ผ้ ใู ช้ บริการสาหรับการใช้ บริการต่างๆ ของธนาคาร โดยหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการทุกคราวที่มีการใช้ บริการหรือการเบิกถอนเงิน
โดยใช้ บตั รกับเครื่ องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติหรือเครื่องอื่นใด ซึง่ ธนาคารจะออกหมายเลขรหัสประจาบัตรให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการโดยเฉพาะ ผู้ใช้ บริการแต่เพียงผู้เดียวเท่านันที
้ ่จะทราบ
หมายเลขรหัสประจาบัตร ผู้ใช้ บริการจะต้ องใช้ หมายเลขรหัสประจาบัตรนันประกอบการใช้
้
บตั รกับเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติหรือเครื่องอื่นใดดังกล่าวทุกครัง้ ผู้ใช้ บริการอาจ
เปลี่ยนรหัสประจาบัตรได้ ด้วยตนเองตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด ซึง่ ผู้ใช้ บริการตกลงให้ ถือว่าหมายเลขรหัสประจาบัตรที่ธนาคารมอบให้ ผ้ ใู ช้ บริการหรือหมายเลขที่ผ้ ใู ช้ บริการทา
การเปลี่ยนแปลงเองนันเป็
้ นหมายเลขรหัสประจาบัตรที่ใช้ แสดงตัวตนหรือเครื่องหมายเฉพาะตัวของผู้ใช้ บริการ และผู้ใช้ บริการตกลงและรับทราบโดยชัดแจ้ งว่าหากมีการใช้ บตั ร
ประกอบกับหมายเลขรหัสประจาตัวบัตรที่ได้ รับจากธนาคารหรือผู้ใช้ บริการได้ เปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารกาหนดในการเบิกถอนเงินสดหรือใช้ บริการผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสด
อัตโนมัติ หรื อเครื่ องอื่นใดที่ธนาคารกาหนด ไม่ว่าคราวใดให้ ถือว่าเป็ นการเบิกถอน ใช้ บริการ หรือการทาธุรกรรมโดยผู้ใช้ บริการเองทังสิ
้ ้น เว้ นแต่ผ้ ใู ช้ บริการพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นกรณี
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้ บริการ
1.2 ผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บตั รทาธุรกรรมผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรื อเครื่องอื่นใดที่ธนาคารกาหนดได้ ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง ผู้ใช้ บริการไม่สามารถนาบัตร
ไปทาธุรกรรมอื่นได้ เว้ นแต่กรณีอื่นใดตามที่ธนาคารจะได้ ประกาศและกาหนดต่อไปในภายหน้ า
1.3 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
1.3.1 ผู้ใช้ บริ การซึง่ ใช้ บตั รเบิกถอนเงินจากเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดอันเป็ นที่ตงั ้ ของสาขาของธนาคารที่ผ้ ทู ี่ใช้ บริการได้ ขอออก
บัตรไว้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินข้ ามจังหวัดตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้
1.3.2 จานวนเงินที่เบิกถอนโดยการใช้ บตั รผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือเครื่องอื่นใดที่ธนาคารกาหนด จะถูกหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการภายในวัน
เดียวกัน
1.3.3 จานวนครัง้ และจานวนเงินสูงสุดของการเบิกถอนในแต่ละวันต่อบัญชีและต่อบัตร จะต้ องเป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้
1.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนเงิน
1.4.1 บัตรแต่ละใบจะสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการได้ เฉพาะบัญชีที่ผ้ ใู ช้ บริการได้ ระบุไว้ ตามคาขอออกบัตรใบดังกล่าวเท่านัน้ ทังนี
้ ้การโอนเงินเป็ น
จานวนเงินเท่าใดก็ได้ แต่ไม่เกินจานวนเงินคงเหลือที่อยู่ในบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในคาขอออกบัตร
1.4.2 หากใช้ บตั รโอนเงินเป็ นการโอนเงินข้ ามจังหวัด ผู้ใช้ บริการจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนเงินข้ ามจังหวัดตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้
1.4.3 บัญชีที่รับโอนเงินจะต้ องเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเท่านัน้
1.5 ในการใช้ บริ การผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือเครื่องอื่นใดที่ธนาคารกาหนดทุกครัง้ ผู้ใช้ บริการจะต้ องกดหมายเลขรหัสประจาบัตรให้ ถกู ต้ อง หาก
ผู้ใช้ บริการกดหมายเลขรหัสประจาบัตรไม่ถกู ต้ องเกินกว่าจานวนครัง้ ที่ธนาคารกาหนด ธนาคารมีสิทธิยดึ หรือคืนบัตร และผู้ใช้ บริการจะต้ อ งติดต่อกับธนาคารโดยเร็ว
1.6 การใช้ บตั รกับเครื่ องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือเครื่องอื่นใดที่ธนาคารกาหนด ผู้ใช้ บริการจะได้ รับใบบันทึกรายการทุกครัง้ เว้ นแต่การสอบถามยอดคงเหลือ กรณี
ใบบันทึกรายการหมดเครื่ องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือเครื่องอื่นใดที่ธนาคารกาหนดดังกล่าวจะแจ้ งเตือนให้ ทราบ โดยผู้ใช้ บริการสามารถใช้ บริการได้ ต่อไป เว้ นแต่การโอนเงิน
เข้ าบัญชี หากใบบันทึกรายการหมด ธนาคารจะไม่ทารายการโอนเงินให้ แต่อย่างใด
1.7 ผู้ใช้ บริ การมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.7.1 ระมัดระวังเก็บรักษาบัตรและใบแจ้ งหมายเลขรหัสประจาบัตรไว้ ในที่ปลอดภัย และเป็ นความลับ เพื่อมิให้ ตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น และจะต้ องไม่แจ้ ง
หรือเปิ ดเผยหมายเลขรหัสประจาบัตรให้ ผ้ อู ื่นทราบ และ/หรือไม่โอนหรือยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ บตั รไม่ว่ากรณีใดๆ เป็ นอันขาด
1.7.2 ถ้ าหากบัตรสูญหาย หรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยผู้ใช้ บริการมิได้ สมัครใจ หรือบัตรถูกโจรกรรม ผู้ใช้ บริการจะต้ องรี บแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที
โดยทางโทรศัพท์ หรื อโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารกาหนด และธนาคารจะระงับการใช้ บตั รของผู้ใช้ บริการให้ เรียบร้ อย ผู้ใช้ บริการไม่ต้องรั บผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการ
ใช้ บตั รภายหลังการรับแจ้ ง เว้ นแต่ธนาคารพิสจู น์ได้ ว่าความเสียหายนันเกิ
้ ดจากการกระทาของผู้ใช้ บริการเอง หรือผู้ใช้ บริการได้ มีส่วนรู้เห็น หรือผู้ใช้ บริการประมาทเลินเล่อ
1.8 ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่าบัตรจะถูกผู้อื่นนาไปใช้ โดยทุจริต ธนาคารจะยกเลิกบัตรทันที เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ใู ช้ บริการ โดยธนาคารจะออกบัตรใบ
ใหม่ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบเพื่อขอรับบัตรใบใหม่
1.9 ภายใต้ บงั คับข้ อ 1.7.2 ผู้ใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีของผู้ใช้ บริการ เพื่อชดใช้ ตามจานวนเงินทังหมดที
้
่เกิ ดจากการที่มีผ้ นู าบัตร และ/หรือ
หมายเลขรหัสประจาบัตรของผู้ใช้ บริการไปใช้ จนเกิดความเสียหาย ซึง่ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความตามอัตราที่ธนาคารตกลงว่าจ้ างทนายความ
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตามที่ธนาคารได้ จ่ายไปจริง
2. ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บตั รและค่าธรรมเนียมอื่นตามอัตราและกาหนดเวลาที่ธนาคารประกาศและกาหนดไว้ โดยตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริการที่ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริการกับธนาคาร
3. บัตรเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้ บตั ร หรื อปฏิเสธการใช้ หรื อเรี ยกบัตรคืน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
3.1 ผู้ใช้ บริ การโอนหรือยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ บตั รแทน หรือบัตรตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น
3.2 หากธนาคารพิสจู น์ได้ ว่าผู้ใช้ บริการทุจริต
3.3 ผู้ใช้ บริ การปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขตามข้ อตกลงฉบับนี ้ หรือธนาคารทราบว่าผู้ใช้ บริการถูกดาเนินคดีทางแพ่ง หรือคดีอาญาที่มีผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือที่
เกี่ยวข้ องกับกฎหมายการฟอกเงิน หรือคดีล้มละลาย หรือเป็ นบุคคลที่ถกู คาสัง่ ยึดทรัพย์สิน หรือเหตุใดๆ อันควรสงสัยว่าผู้ใช้ บริการได้ กระทาการทุจริตหรือกระทาผิด และเหตุ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังกล่าวมานันอาจจะก่
้
อให้ เกิดความเสียหายกับธนาคารได้
3.4 เมื่อผู้ใช้ บริ การเสียชีวิต
3.5 เมื่อธนาคารสงสัยว่าบัตรจะถูกผู้อื่นนาไปใช้ โดยทุจริต ธนาคารจะยกเลิกบัตรทันที และออกบัตรใหม่ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการสาหรับกรณีนี ้
4.ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด และเงื่อนไขการใช้ บตั ร รวมตลอดไปถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การได้ ตามแต่เห็นสมควร หรือยกเลิกการ
ให้ บริการ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน เว้ นแต่กรณีเร่งด่วน
5. หากผู้ใช้ บริ การต้ องการยกเลิก หรืออายัดบัตร สามารถติดต่อที่สาขาของธนาคาร หรือส่วนลูกค้ าสัมพันธ์ เบอร์ โทรศัพท์เพื่อการติดต่อ 0-2697-5444 ตลอด 24 ชัว่ โมง
6. ข้ อตกลงหลักเกณฑ์การใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้ได้ จดั ทาขึ ้นเป็ น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกันทุกประการ ผู้ใช้ บริการได้ อ่า นและเข้ าใจข้ อความโดยละเอียดแล้ ว
และผู้ใช้ บริการได้ รับมอบข้ อตกลงนี ้เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว 1 ฉบับ

