ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
(Krungthai e-Money) (เลขที่อ้างอิง 1/2563)
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Money) หมายถึง บัตร (e-Money Card) หรื อ กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (eWallet) ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์” เป็ นบัตรที่ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “ธนาคาร”
ออกให้ แก่ผ้ ซู ื ้อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ เป็ นผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า
“ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ” เพื่อใช้ ทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น เบิกถอนเงินสด ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ
เป็ นต้ น รวมถึ ง การใช้ บริ ก าร และ/หรื อ การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ใดๆ ที่ ธ นาคารได้ จั ด ให้ มี ขึ น้ ผ่ า นบั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ทังที
้ ่ธนาคารกาหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภายหน้ าทุกประการ โดยผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
1. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตกลงทาการสมัครขอใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ตามขัน้ ตอน และวิธีการของ
ธนาคารให้ ถูก ต้ องครบถ้ วนผ่ านทางช่ องทางการให้ บ ริ การตามที่ ธนาคารก าหนดไว้ โดยจะต้ องใช้ เลขที่ บัต ร
ประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบี ยนนิ ติบุคคล / อื่นๆ ที่ แท้ จริ งของตนเท่านัน้ รวมทัง้ เอกสาร
หลักฐานอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
2. การเก็บรักษาบัตรและรหัสผ่าน
2.1 เมื่ อ ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ ใ ห้ ใ ช้ บ ริ ก ารแล้ ว ธนาคารจะจั ด ส่ งรหัส ผ่ าน (Password)
ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “รหัสผ่าน” ให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ หรื อผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กาหนดรหัสผ่าน
ด้ วยตนเองในขันตอนขอสมั
้
ครใช้ บริ การ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถทาการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี ้ได้
เองในภายหลังตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
2.2 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมและรับทราบว่าการใช้ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องใช้ ควบคู่กับ
รหัสผ่าน และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้ าที่เก็บรักษาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และรหัสผ่านเป็ นอย่างดีและเก็บไว้ ใน
ที่ปลอดภัย มิให้ สูญหาย ไม่ทาลาย ทาให้ เสียหายหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
รวมทัง้ เก็บรั กษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับ เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ เท่านัน้ หากเกิ ด ความเสียหาย
ประการใดจากการสูญหายหรื อการเปิ ดเผยรหัสดังกล่าวข้ างต้ น หรื อจากเหตุอื่นใดก็ตาม ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบ
ใดๆ ทังสิ
้ ้น
2.3 หากผู้ถื อบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ มีก ารส่งมอบบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อรหัสผ่านให้ ผ้ ูถือบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มา ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งและจัดส่งข้ อมูลของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอด
ต่อๆ มาให้ แก่ธนาคาร และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มาติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อยินยอมรับทราบ
ผูกพัน และปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดและภายในระยะเวลา
ที่ธนาคารกาหนด ตลอดจนจะต้ องให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มาทราบว่าจะต้ องใช้ บตั รตามวัตถุประสงค์
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ที่ ผ้ ูถื อบัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แจ้ งไว้ ในใบคาขอใช้ บ ริ ก าร/เปลี่ ยนแปลงข้ อมูล บัตรเงิ น อิเล็ก ทรอนิ กส์ ทัง้ นี ้ หาก
ธนาคารได้ รั บ ความเสี ย หายใดๆ อั น เนื่ อ งมาจากมี ก ารเปลี่ ย นผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ มิ ได้ มี ก ารด าเนิ น การดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้ถื อบัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตกลงยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
้
้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดให้ แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น
รวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนาคารกระทาการใดๆ เพื่อเป็ นการแก้ ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับธนาคารได้
โดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด
3. การใช้ บริ การเบิกถอนเงินสด ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ ผ่านเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM)
3.1 ในการใช้ บริ การผ่านเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ทุกครัง้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องใส่
รหัสผ่านควบคูก่ บั การใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากใส่รหัสผ่านผิด จานวน 3 ครัง้ ติดต่อกันแล้ ว บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้ บริ การโดยอัตโนมัติทนั ที หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จารหัสผ่านเดิมได้ ให้ ติดต่อสาขา
หรื อจุดบริ การของธนาคารเพื่อขอใช้ รหัสผ่านเดิม และขอยกเลิกการระงับการใช้ บริ การโดยไม่มีคา่ ธรรมเนียม แต่หากผู้
ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จารหัสผ่านเดิมไม่ได้ ให้ ติดต่อสาขาหรื อจุดบริ การเพื่อขอออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และ
รหัสผ่านใหม่ โดยตกลงยินยอมชาระอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด
3.2 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อบัตรเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ใช้ รหัส ผ่านท ารายการใดๆ อัน เกี่ ย วเนื่ องกับ การใช้ บ ริ การบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์นี ้จนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตกลง
ยิ น ยอมผูก พัน ตามรายการดังกล่าวทุก ประการ และไม่สามารถยกเลิก เพิ ก ถอนเปลี่ ยนแปลง หรื อแก้ ไขรายการ
ดังกล่าวได้ อีก
3.3 ผู้ ถื อ บัต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย อมรั บ ว่าบัต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ข องธนาคาร เมื่ อ บัต รเงิ น
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ถู ก เครื่ อ งฝาก-ถอนเงิ น อั ต โนมั ติ (ATM/ADM) ยึ ด ไม่ ว่ า ด้ วยเหตุ ผ ลใด และปรากฏว่ า บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ใบนันมี
้ การเขียนหรื อทาให้ ปรากฏเป็ นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจทาให้ เป็ นที่เข้ าใจได้ ว่าตัวเลขดังกล่าว
เป็ นรหัสผ่านของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใบนัน้ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อผู้ใดได้ ทาไว้ จะถือได้ ว่าเป็ นการปฏิบตั ิ
ผิดเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ว่าเป็ นการรักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับ
4. การใช้ บ ริ ก ารช าระค่ าสิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร ณ ร้ านค้ า/จุ ดบริ ก ารที่ ธ นาคารก าหนด ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อบัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ลงลายมือชื่อบนด้ านหลังบัตรสาหรับการใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การที่
ร้ านค้ าไว้ แล้ ว หากปรากฏมีการขูดลบหรื อขีดฆ่าลายมือชื่อด้ านหลังบัตร ไม่ว่ากรณี ใดอันเป็ นการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ลายมือชื่อดังกล่าวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ตกลงและรับทราบว่าว่าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใบดังกล่าวจะไม่
สามารถใช้ ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การที่ร้านค้ าได้ อีก นอกจากนี ้ หากมีการมอบบัตรให้ บุคคลอื่นยึดถือและ/หรื อ
ใช้ บัต รภายหลังจากการลงนามด้ านหลังบัตรเงิ น อิเล็กทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ผู้ถือบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ทอดต่อมาจะ ไม่
สามารถใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการชาระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การที่ร้านค้ าได้ แต่ยังคงใช้ ชาระค่าสินค้ าและ/
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หรื อค่าบริ การผ่านช่องทางอื่น เช่น ผ่านเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) และ/หรื อใช้ เบิกถอนเงินสดได้ ตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ ซึ่งหากผู้ถือ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดใดก็ตามประสงค์จะขอคืนเงินที่เหลือในบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์นนตกลงจะด
ั้
าเนินการตามที่ระบุในข้ อ 31.
5. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการทารายการต่างๆได้ ตามที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การ
โดยมีวิธีการทารายการเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่ธนาคารกาหนด และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า
ธนาคารเป็ นเพียงผู้ให้ บริ การในการอานวยความสะดวกในการซื ้อสินค้ า และ/หรื อบริ การ และ/หรื อชาระค่าสินค้ า และ/
หรื อบริ การและทาธุรกรรมตามคาสัง่ ของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารมิได้ รับประกันคุณภาพของสินค้ า และ/
หรื อบริ การดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ สินค้ า และ/หรื อบริ การ หรื อความชารุ ดบกพร่ องของสินค้ า และ/หรื อ
บริ ก าร รวมทัง้ การคื น สิ น ค้ า การยกเลิ ก การใช้ บ ริ ก าร หรื อ การปรั บ ปรุ งสิ น ค้ า หรื อ การใช้ บ ริ ก าร ผู้ ถื อ บัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงดาเนินการติดต่อกับผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การของสินค้ า และ/หรื อบริ การนัน้ ๆ ด้ วยตนเอง โดยหาก
ต้ องมีกรณี การคืนเงินค่าสินค้ าหรื อบริ การแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงดาเนินการเรี ยกร้ องเงินคืนดังกล่าว
จากผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรงเช่นกัน ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องคืนเงินค่ าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การให้ กบั ผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด
6. ในกรณี ที่บัตรสูญ หาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชารุ ดเสียหายใช้ การไม่ได้ หรื อไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์สามารถระงับการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่านชัว่ คราว หรื อยกเลิกการใช้ บริ การ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโดยเครื่ องมือสื่อสารอย่างอื่น หรื อวิธีการอื่นซึง่ สามารถติดต่อกันได้ ใน
ทานองเดียวกัน ที่ Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชัว่ โมง) หรื อสานักงานใหญ่หรื อที่ทาการสาขาของ
ธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทาการ) โดยการระงับการใช้ บริ การชั่วคราว หรื อการยกเลิกการใช้ บริ การจะมีผล
สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้ วนเสร็ จ
สิ ้นตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด และธนาคารจะแจ้ งผลการระงับ หรื อยกเลิกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่าน
ให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบในคราวเดียวกัน
หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะยกเลิกการระงับการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
รหัสผ่าน ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องติดต่อสาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารเพื่อยืนยันรหัสผ่านเดิม
7. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้ งระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่าน หากมีความ
เสียหายใดๆ เกิดขึ ้นก่อนการระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่านมีผลสมบูรณ์

ผู้ถือบัตร

ตกลงรั บผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นทัง้ สิ ้น ส่วนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากการระงับ หรื อยกเลิก
บัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อรหัสผ่านมีผลสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไ ม่ต้องรั บผิดชดใช้ คืนให้ แก่
ธนาคารแต่อย่างใด เว้ นแต่ความเสียหายหรื อภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นการกระทาของผู้ถือบัตรเอง
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8. ในกรณี ที่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม
หรื อชารุ ดใช้ การไม่ได้ และ/หรื อขอทาบัตรใหม่ในขณะที่บตั รเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรื อยังสามารถใช้ ได้ ผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องติดต่อขอทาบัตรใหม่ ณ ที่ทาการสาขาหรื อจุดบริ การของธนาคาร โดยจะต้ องชาระค่าธรรมเนียม
สาหรับบัตรใหม่ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
9. ผู้ถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ ตกลงยอมรั บว่า การกระทาใดๆ ที่ กระทาผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าเป็ นการ
กระทาของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อบุคคลอื่น ไม่วา่ ด้ วยประการใดก็ตาม หากได้ กระทาไปโดยผ่านรหัสผ่านหรื อ
ลายมือชื่อด้ านหลังบัตรแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ถือว่าเป็ นการกระทาที่ถู กต้ องสมบูรณ์ ของผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสมือนหนึ่งเป็ นการกระทาโดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
เอง และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ รวมทังให้
้ ถือว่าเป็ นการ
ที่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ไว้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมผ่าน
บัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ในครั ง้ นัน้ ๆ โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการดาเนิ นการ
ดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์วา่ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทาธุรกรรมผ่านบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ ในการดาเนินการทางกฎหมายได้ ทุกประการ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องทาหรื อ
ลงลายมือชื่ อในเอกสารใดๆ เพื่ อเป็ นหลักฐานในการนัน้ อีก เว้ นแต่ ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อจะมีการกาหนดไว้ อย่าง
ชัดเจน และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการกระทา
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการกระทาดังกล่าว
ข้ างต้ นทุกประการ เว้ นแต่จะเป็ นกรณี ตามข้ อ 10. นอกจากนี ้ ในกรณี ที่มีความเสียหายใดๆ เกิ ดขึน้ แก่ธนาคาร อัน
เนื่องมาจากการใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ บรรดาค่าเสียหาย
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
แก่ธนาคารโดยสิ ้นเชิง โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
10. ธนาคารจะรับผิดต่อผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้:
10.1 ธนาคารยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่ องมือโอนเงิน (“เครื่ องมือโอนเงิน” ให้ หมายความถึง บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
รหัสผ่าน หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ ธนาคารมอบให้ ผ้ ูบตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการโอนเงินเข้ าหรื อออก
จากบัญ ชี เงิน ฝาก/บัตรเงิ น อิเล็กทรอนิ ก ส์ ) ให้ แก่ผ้ ูถือบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ และเกิ ดรายการโอนเงิ น ผ่ านบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ
10.2 เกิ ด รายการโอนเงิ น ผ่ า นบั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมิ ช อบ และมิ ใ ช่ ค วามผิ ด ของผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์
11. การโอนเงิน/หักเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
11.1 การโอนเงิ น ระหว่า งบั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถโอนได้ ไ ม่ เกิ น ยอดเงิ น คงเหลื อ ในบั ต ร และ
ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
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11.2 การโอนเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีเงินฝาก สามารถโอนได้ ไม่เกินยอดเงินคงเหลือ ใน
บัตร และไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
11.3 การหักเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตก
ลงยิ น ยอมให้ ธนาคารดาเนิ น การหัก เงิ น จากบัตรเงิ น อิเล็ก ทรอนิ กส์ ข องผู้ถื อบัตรเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อช าระหนี ้
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ขู ายหรื อผู้ให้ บริ การตามข้ อตกลงที่ธนาคารมีอยู่กบั ผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การได้ ไม่เกินยอดเงินคงเหลือใน
บัตร และไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
11.4 ในกรณี ที่บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์มีทงรายการหั
ั้
กเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และโอนเงินเข้ าบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ในคราวเดียวกัน ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินเข้ าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อน แล้ วจึงจะดาเนินการหัก
เงินออกจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป
12. ผูถ้ ื อบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ตกลงยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ เกี ่ยวกับบัญชี เงิ นฝากของผูร้ ับโอนเงิ นหรื อผูข้ ายหรื อ ผู้
ให้บริ การ และข้อมู ลการโอนเงิ นที ่ธนาคารได้รับจากผู้ถือบัตรเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ อาทิ เช่น จานวนเงิ นที ่ผู้ถือบัตรเงิ น
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะโอนให้ ผู้รับ โอนเงิ น หรื อ ผู้ข ายหรื อ ผู้ให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะราย เลขที ่ บ ัญ ชี เงิ น ฝากหรื อ เลขที ่ บ ัต รเงิ น
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของผูร้ ับโอนเงิ นหรื อผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การแต่ละราย เป็ นต้น เป็ นสาระสาคัญที ่ธนาคารจะดาเนิ นการ
ต่างๆ ตามคาสัง่ ของผูถ้ ื อบัตรเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยธนาคารไม่จาเป็ นต้องคานึงถึ งชื ่อบัญชี เงิ นฝาก และไม่มี หน้ าที่
ตรวจสอบข้ อมูลใดๆ อีก และเมื่อธนาคารได้ ดาเนิ นการใดๆ ตามข้ อมูลดั งกล่าวข้ างต้ น จากบุคคลใดๆ ไม่ว่าโดย
ประการใดก็ตาม ให้ ถือว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่ องผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นจาก
การดาเนิ นการตามข้ อมูล ดังกล่าวแล้ ว ผู้ถื อบัตรเงิ นอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ยิ นยอมรั บ ผิ ดชอบในการกระท าและในความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวทุกประการ โดยธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
13. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติมเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่สาขาของธนาคารหรื อจุดบริ การอื่นๆ ที่
ธนาคารเปิ ดให้ บริ การตามวงเงิน/จานวนเงินและสกุลเงินที่ธนาคารกาหนด
14. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่สาขาธนาคาร,เครื่ อง
ฝาก-ถอนเงิ น อัต โนมั ติ (ATM/ADM), Mobile Application (e-Wallet) และ Call Center หมายเลข 02-111-1111
(ตลอด 24 ชั่ ว โมง) หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ตามที่ ธ นาคารก าหนด รวมทั ง้ สามารถตรวจสอบวัน หมดอายุ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ที่สาขาธนาคาร โดยแจ้ งหมายเลขหน้ าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อตามช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
กาหนด
15. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบรายการย้ อนหลังได้ ที่สาขาธนาคาร,เครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM/ADM) เฉพาะ 5 รายการย้ อนหลัง, Mobile Application (e-Wallet) และช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด โดย
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ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ตามอัตราและ
วิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนด
16. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การ
ส าหรั บ การจั ด ท าบั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ค่ า ท าบั ต ร) ค่ า บริ ก ารรายปี และการใช้ บริ ก ารต่ า งๆ ผ่ า นบั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การอื่นใดที่ธนาคารจะทาการเรี ยกเก็บจากผู้
ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปในภายหน้ าได้ ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนด โดยตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การดังกล่าว จากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินฝาก
ที่ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากทังหมดทุ
้
กประเภทและ
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ทุ ก วงเงิ น ของผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี อ ยู่ กับ ธนาคารได้ ทั น ที แต่ ไ ม่ ตัด สิ ท ธิ ที่ ผ้ ู ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์จะชาระเป็ นเงินสดรวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนาคารปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกการ
ให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ
ค่าบริ การ และ/หรื อสิ ทธิ ต่างๆ ที่ ธนาคารให้ แก่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ตลอดจนวิธีการคานวณอัตราดังกล่าว
เฉพาะแต่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รายใดรายหนึ่งหรื อทุกรายเมื่อใดก็ได้ และ/หรื อวิธีการดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ตามที่
ธนาคารเห็นสมควร ดังนี ้
16.1 กรณี การปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวทาให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสียประโยชน์
ธนาคารจะเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยกาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และประกาศ ณ ที่ทาการสานักงาน/สาขาธนาคาร หรื อเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website ของธนาคาร แผ่นพับ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบข้ อมูลดังกล่าว
16.2 กรณี การปรั บ ปรุ งเปลี่ย นแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่ มเติม ที่ เป็ นประโยชน์ หรื อเป็ นการลดภาระแก่ผ้ ูถือบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บังคับได้ ทนั ที โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทราบภายใน 30 วัน ภายหลังการมีผลใช้ บงั คับ
17. หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่า ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การ ไม่
ถูกต้ อง ผู้ถื อบัตรเงิ นอิเล็ก ทรอนิ กส์ จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรภายใน10 วัน นับ จากวัน ที่
ธนาคารหักเงินของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูก ต้ องภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถื อบัตรเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตกลงให้ ถื อว่าธนาคารได้ ดาเนิ น การโดยถูก ต้ อง
สมบูรณ์ แล้ ว ซึง่ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรื อเรี ยกร้ องเงินหรื อค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
ในภายหลัง
18. เพื่ อให้ ก ารใช้ บริ การบรรลุตามวัตถุป ระสงค์ ของข้ อตกลงฉบับ นี ้ ผู้ถือบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ ตกลงยิ น ยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ ของผู้ถือบัตรเงิน
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อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่กับธนาคาร เพื่อดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงฉบับนีต้ ลอดไปโดยผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ ความยินยอมนี ้ จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้ บริ การ
19. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้ บริ การ การซื ้อสินค้ า
และ/หรื อบริ การ และ/หรื อเบิ กถอนเงินสด ผ่านสาขาของธนาคาร เครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) เครื่ อง
EDC website ของธนาคาร หรื อช่องทางการให้ บริ การต่างๆ ของธนาคาร กรณี การเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) หากใบบันทึกรายการหมด หน้ าจอเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) จะขึน้
ข้ อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะทารายการต่อหรื อไม่ ” ซึง่ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกทารายการ
เบิกถอนเงินสดต่อไปได้ แต่จะไม่ได้ รับใบบันทึกรายการ ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบรายการที่
เกิดขึ ้นได้ จาก Call Center หมายเลข 02-111-1111 หรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนดไว้
เมื่อผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับใบบันทึกรายการเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงรายการการใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์
แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้ าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมีรายการใดรายการหนึ่ง
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทักท้ วงภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิได้ ทกั ท้ วงภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือว่าจานวนเงินที่ปรากฏในใบบันทึกรายการเป็ นรายการที่ถกู ต้ อง
ตามความจริ งทุกประการ
20. กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรื อได้ รับแจ้ งข้ อผิดพลาดจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีอานาจทุกประการในการแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดให้ ถูกต้ องตามความ
เป็ นจริ ง ซึ่งรวมถึงการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อเบิกใช้
วงเงินสินเชื่อ ทังหมดทุ
้
กประเภทและทุกวงเงิ นที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีอยู่กบั ธนาคารได้ โดยธนาคารมิต้องแจ้ ง
หรื อขออนุญ าตจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ก่อนล่วงหน้ า โดยธนาคารจะดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อธนาคารทราบถึงความผิดพลาดดังกล่าว โดย
มีหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการปฏิ บัติของธนาคารในการสอบสวนและดาเนิ นการแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดตามที่ ได้ แจ้ งให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการหักเงิน
และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ และ/หรื อการดาเนินการของธนาคารซึ่งเป็ นเอกสารที่ธนาคารจัดทาขึ ้นเพื่อแก้ ไขความ
บกพร่ องผิดพลาดข้ างต้ น เป็ นเอกสารที่มีความถูกต้ องสมบูรณ์ ครบถ้ วนและใช้ เป็ นพยานหลักฐานตามกฎหมายได้ ทุก
ประการ
21. ในกรณีผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์พบความบกพร่ องผิดพลาดใดๆ จากการหักเงิ น และ/หรื อการโอนเงินผ่าน บัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งรายละเอียดของข้ อมูล เช่น วันเวลาที่ทารายการ บัญชีเงิน
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ฝากที่ เกี่ ยวข้ องในการหักเงิน และ/หรื อโอนเงิน ประเภทรายการ จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อโอนออก ชื่ อและสถานที่
ติดต่อของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ให้ ธนาคารทราบทันที โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมให้ ธนาคาร
ดาเนินการตรวจสอบความบกพร่ องผิดพลาดกับรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคารทุกประการ หากปรากฏ
ในภายหลังว่าความบกพร่ องผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากการกระทาของผู้ถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิกส์เอง และธนาคารได้
ดาเนินการไปตามข้ อมูลที่ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็ นผู้แจ้ งหรื อให้ ข้อมูลแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ตกลง
ยิ น ยอมสละสิ ทธิ ในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้ องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงิน ที่ ธนาคารได้ หัก และ/หรื อโอน ดังกล่าว รวมทัง้
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิ ้น นอกจากนี ้ หากธนาคารต้ องจ่ายเงินจานวนใดๆ ให้ แก่บุคคลใดเนื่องจากความ
ผิดพลาดข้ างต้ นแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะชาระเงินจานวนดังกล่าวพร้ อมดอกเบี ย้ ในอัตราดอกเบี ย้
สูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ้ ตามประกาศของธนาคาร ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ดอกเบี ้ยผิดนัด” โดยหากธนาคารได้ ประกาศ
กาหนดอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวหลายอัตรา ก็ให้ ใช้ อตั ราสูงสุดที่ธนาคารประกาศกาหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
หรื อลดลงได้ ตามที่ ธนาคารจะได้ ประกาศเป็ นคราวๆ ไป โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ตกลงให้ อัตราดอกเบี ย้ ที่
เปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บังคับทันที นับแต่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทัง้ นี ้ นับตัง้ แต่วนั ที่ธนาคารได้ จ่ายเงิน
ให้ แก่บุคคลอื่นเป็ นต้ นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะชาระคืนให้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นการชดเชยทุกจานวนจน
ครบถ้ วน
22. ในกรณี ที่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์มี หนี เ้ งินใดๆ ค้ างชาระอยู่กับธนาคาร ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้ จ่าย
ค่าเสียหาย หรื อหนี ้เงินซึง่ เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจาก
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเชื่อทังหมดทุ
้
กประเภทและทุกวงเงินที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มี
อยู่กบั ธนาคารเพื่อนามาหักชาระหนี ้ดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคารได้ ในทันทีโดยธนาคารไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อีก และหากเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีจานวนไม่
เพียงพอที่จะนามาหักชาระหนีไ้ ด้ ทงหมด
ั้
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มี
ภาระหนี ค้ ้ างช าระกับ ธนาคารตามจ านวนเงิ น ดังกล่ าว ซึ่งเป็ นหนี ท้ ี่ ถึ งก าหนดช าระ โดยพลัน และผู้ถื อบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ ตกลงยินยอมชาระคืนยอดหนี ส้ ่วนที่ คงเหลือ พร้ อมด้ วยดอกเบี ย้ ผิดนัด นับตัง้ แต่วนั ที่ ผ้ ูถือบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ผิดนัดชาระหนี ้เป็ นต้ นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะชาระหนี ใ้ ห้ แก่ธนาคารจนครบถ้ วน ทังนี
้ ้
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมให้ ธนาคารงดเว้ นการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ทันที และไม่เป็ นการตัด
สิ ท ธิ ธ นาคารในการที่ จ ะยกเลิ ก การให้ บริ ก ารบั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ทั น ที โดยไม่ ต้ องแจ้ งให้ ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่าธนาคารได้ ปฏิ บัติถูกต้ องแล้ ว และผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงที่จะไม่ยกกรณีดงั กล่าวขึ ้นเป็ นข้ อกล่าวอ้ างหรื อเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
23. ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้นแก่ธนาคาร หรื อธนาคารถูกเรี ยกร้ องให้ ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผ้ ถู ือบัตรเงิน
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ท ารายการช าระค่าสิ น ค้ า และ/หรื อค่ าบริ ก ารผ่ านบัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ ว่าด้ วยเหตุใดก็ ต าม
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ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื่ อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น
รวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนาคารกระทาการใดๆ เพื่อเป็ นการแก้ ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับธนาคารได้
โดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
24. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรื อเอกสารใดๆก็ตาม ที่ธนาคารได้ จดั ทาขึน้ อันเนื่องจาก
การใช้ บริ การผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ นัน้ มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่จาต้ องให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิก ส์
ตรวจสอบหรื อลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
25. หากเอกสาร และ/หรื อหลักฐาน และ/หรื อรายละเอียดข้ อมูลใดๆ ที่ ผ้ ูถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ ส่งมาให้ กับ
ธนาคาร ไม่วา่ จะส่งมาในรู ปแบบใด มีความผิดพลาดหรื อบกพร่ อง และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะ
ขอแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่ องดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งให้ แก่
ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสือตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกาหนด พร้ อมสาเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องที่ต้องการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลง ก่อนที่ธนาคารจะนาข้ อมูลเข้ าระบบของธนาคาร หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบภายหลังจากที่ ธนาคารได้ น าข้ อมูล เข้ าระบบแล้ ว ธนาคารขอสงวนสิ ท ธิ ในการไม่แ ก้ ไขเปลี่ย นแปลงข้ อมูล
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี ้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อธนาคารได้
แจ้ งผลการเปลี่ยนแปลงให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ ว และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสี ย หายใดๆ ที่ เกิ ด ขึ น้ ก่ อ นที่ ก ารแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ดังกล่ า วจะมี ผ ลสมบู ร ณ์ โดยผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นเองทังสิ
้ ้น
26. บรรดาเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่ จะส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้ คนนาไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามที่อยู่ และ/หรื อสานักงาน และ/หรื อ
ที่ ติ ด ต่อทางสื่ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตามที่ ได้ แจ้ งไว้ กับ ธนาคาร ไม่ว่าจะมีผ้ ูรับ ไว้ ห รื อไม่ก็ ตามหรื อส่งไม่ได้ เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่และ/หรื อสานักงานและ/หรื อที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อที่อยู่และ/หรื อสานักงานถูกรื อ้ ถอนไป
และ/หรื อที่ ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ถูกระงับหรื อยกเลิกโดยผู้ถือบั ตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ไม่ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่อ
ธนาคารก็ดี หรื อส่งไม่ได้ เพราะหาที่ตงที
ั ้ ่อยู่และ/หรื อสานักงานและ/หรื อที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้ งไว้ ไม่
พบก็ดี ให้ ถือว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ๆ โดย
ชอบแล้ ว และให้ ถือว่าเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์นนๆ
ั ้ ได้ สง่ โดยชอบแล้ ว
27. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ (1) ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ หรื อ (2) ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อผู้รับโอนเงิน หรื อผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การไม่ได้ รับเงินจากการ
โอนเงิน /ชาระเงิน ค่าซือ้ สิ น ค้ าและ/หรื อบริ การผ่ านบัตรเงิ น อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ (3) ผู้ถือบัตรเงิ นอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ไม่
สามารถทารายการชาระเงินค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ (4) จากการที่ทารายการอื่นๆ
ไม่สาเร็ จ อันเนื่องมาจากกรณี ดงั จะกล่าวต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ ธนาคารมีสิทธิ ที่จะไม่ให้ บริ การในครัง้ นันๆ
้ ได้ ตามที่ธนาคาร
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เห็นสมควรและผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่ถือเอาเหตุดงั กล่าวเป็ นข้ อเรี ยกร้ องให้ ธนาคารรั บผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
27.1 เงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีหรื อมีแต่ไม่เพียงพอให้ ธนาคารดาเนินการ
27.2 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
27.3 การโอนเงิน/หักเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชี หรื อจานวนเงินค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การเกินกว่า
วงเงินสินเชื่อ หรื อวงเงินในบัตรอิเล็กทรอนิส์ที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
27.4 อยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย
27.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงิน /หักเงินอยู่แล้ วก่อน
หรื อขณะที่ทารายการโอนเงิน/หักเงิน
27.6 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
27.7 กรณี เกิ ด เหตุสุ ด วิ สัย เช่ น ในกรณี ที่ มี ค วามช ารุ ด บกพร่ อ ง เสี ย หาย ขัด ข้ อ ง หรื อ ล่ า ช้ าของระบบ
คอมพิวเตอร์ และ/หรื อระบบไฟฟ้า และ/หรื อระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) และ/หรื อระบบการติดต่อสื่อสาร
และ/หรื อระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรื อระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้ บริ การนี ้ รวมทัง้ ปั ญหาทางด้ านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ บุกรุ ก (Hacker) อัคคีภัย
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลที่เป็ นอันตราย
ต่างๆ (Harmful Data) หรื อเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการที่ผ้ ถู ือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ าใช้ บริ การ หรื อต่อการที่ธนาคารจะให้ บริ การตามข้ อตกลงฉบับนี ้
27.8 ธนาคารยังไม่ได้ รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ บริ การจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
27.9 มีเหตุใดๆ ตามที่ธนาคารและ/หรื อกฎหมายกาหนดเกิดขึ ้น
27.10 ธนาคารมีเหตุจาเป็ นหรื อเหตุขดั ข้ องไม่ว่าประการใดๆ
28. ผู้ถือบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ รับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ ปรากฏ และ/หรื อที่ ได้ ส่งมาให้
ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรู ปแบบใด มีความถูกต้ องแท้ จริ ง และในกรณี ที่มีความผิดพลาดในการให้ บริ การเกิดขึ ้น อัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดหรื อบกพร่ องแห่งเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าว หรื อมีข้อบกพร่ อง
ผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้ จากการที่ธนาคารดาเนินการตามเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าวไม่ว่า
ด้ วยเหตุใ ดก็ ต าม ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต กลงว่ าธนาคารไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบแต่ อ ย่ า งใด โดยผู้ ถื อ บัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะดาเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องไปยังผู้ได้ รับประโยชน์เองโดยตรง ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
จะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารหักหรื อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึง่ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ระบุหรื อของ
บุคคลใดคืนให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และขอสละสิทธิในการฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินหรื อค่าเสียหายใดๆ
อันเกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวข้ างต้ น
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29. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าร่ วมในข้ อพิพาทระหว่างผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กบั บุคคลอื่นใด ซึง่ เกี่ยวเนื่องหรื อเกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อตกลง
ฉบับนี ้ โดยหากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปดาเนินการกับบุคคลอื่นด้ วย
ตนเอง
30. หากธนาคารประสงค์จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อตกลงฉบับนี ้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ซึง่ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้
ถือว่าการให้ บริ การและข้ อตกลงฉบับนี ้เป็ นอันสิ ้นผลลงทันที แต่ทงนี
ั ้ ้การยกเลิกการให้ บริ การดังกล่าว ไม่กระทบถึงหนี ้
ใดๆ ที่ ผ้ ูถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิ ก ส์ ยังคงค้ างชาระอยู่กับธนาคาร รวมทัง้ ไม่เป็ นการลบล้ างสิท ธิ และ/หรื อหน้ าที่ ที่
ธนาคารและผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ต่อกัน อันเนื่องมาจากการใดๆ อันได้ กระทาไปก่อนที่การใช้ บริ การตาม
ข้ อตกลงฉบับนี ้จะเป็ นอันสิ ้นผล อนึง่ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิระงับ และ/หรื อยกเลิก
การให้ บริ การได้ ทนั ทีในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อมีเหตุการณ์ที่ทาให้ ธนาคารเชื่อ
โดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ บตั รเงิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยมีแนวโน้ มที่จะมีเจตนาทุจริ ต และ/
หรื อ ท าให้ บุค คลอื่น ได้ รับ ความเสี ย หาย หรื อผู้ถื อ บัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ท า และ/หรื อใช้ เอกสารปลอมเพื่ อใช้
ประกอบการยื่นคาขอใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการ
ประกาศใช้ กฎหมายที่ออกใหม่ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อมีการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้ กฎหมายใด หรื อ
ในการตีค วามกฎหมาย คาสั่ง ระเบี ย บ หรื อข้ อก าหนดใดผิ ดไปจากเดิม หรื อการที่ ท างราชการหรื อธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้ ออกคาสัง่ ระเบียบ หรื อข้ อกาหนดใดขึ ้นใหม่ อันมีผลทาให้ ธนาคารต้ องยกเลิกระงับและ/หรื อยกเลิก
การให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทนั ที โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
31. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิบอกเลิกการใช้ บริ การบัตรเงินอิเ ล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ ทังนี
้ ้ หากผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะขอคืนเงินที่เหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอคืนเงินตามยอดเงิน
คงเหลือในบัตรโดยนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทางหรื อเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดพร้ อมบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงเพื่อขอคืนเงิน ธนาคารจะดาเนินการคืนเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ ผ้ ูถือบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ มาติดต่อธนาคาร โดยตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมการขอคืน เงิ นตามอัตราที่
ธนาคารประกาศกาหนด หรื อกรณี บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สูญหายผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องดาเนินการตาม
เงื่ อนไขตามที่ ธ นาคารก าหนด อย่ างไรก็ ต ามธนาคารขอสงวนสิ ท ธิ ใน การพิ จ ารณาการคื น เงิ น กับ ผู้ ถื อบั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีดงั กล่าว
32. ธนาคารขอสงวนสิทธิ ที่จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ รั บจากธนาคาร ซึ่งรวมถึง
ข้ อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย หรื อข้ อมูลอื่นใด ซึง่ เป็ น
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ข้ อมูลเบื ้องต้ นได้ ตลอดเวลา ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวไม่มีผลผูกพันธนาคาร โดยธนาคารจะได้ ประกาศแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ูถื อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ณ สานักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรื อแผ่นพับ ใบปลิว แผ่น
โฆษณา และ/หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ และ/หรื อช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
33. ข้ อตกลงฉบับนีใ้ ห้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณา
ข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงฉบับนี ้
34. ผู้ถื อบัต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต กลงยิ น ยอมให้ ธ นาคารติด ต่ อสอบถาม สื บ ค้ น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้ อ มูล
รายละเอียดบางประการหรื อทัง้ หมดของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร กรม
ทะเบียนการค้ า หรื อสานักทะเบีย นราษฎร์ กรมการปกครอง เป็ นต้ น) บริ ษัทข้ อมูลเครดิต สถาบันการเงิน บุคคลหรื อ
นิ ติบุคคลใดก็ได้ ในกรณี ที่จาเป็ นและ/หรื อในกรณี ที่ธนาคารเห็น สมควร และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดบาง
ประการหรื อทัง้ หมดของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ แก่หน่วยงานราชการที่ มีอานาจตามกฎหมาย หรื อเป็ นการ
ดาเนิ นการตามที่ กฎหมายกาหนด และยินยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลนีใ้ นการแก้ ไข ปรั บปรุ ง เพิ่ มเติมข้ อมูลเดิมของ
ธนาคารให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบนั ตังแต่
้ วนั ที่ จดั ทาใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
รวมทัง้ ตกลงยินยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลเพื่ อการพิ จารณาและนาเสนอข่าวสาร ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บริ การ และ/หรื อ
ข้ อเสนอพิเศษอื่นของธนาคารให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึง่ รวมถึงการส่งหรื อแจ้ งผ่านระบบ SMS ตังแต่
้ วนั ที่
ได้ จดั ทาใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ นไป และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลง
ให้ ความยินยอมนี ้มีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ ว่ากรณีใดๆ แม้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะได้ มีการยกเลิก
การใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กบั ธนาคาร หรื อธนาคารยกเลิกการให้ บริ การแล้ วก็ตาม
35. ผู้ ถื อ บัต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตกลงยิ น ยอมให้ ธ นาคารเก็ บ รวบรวม ใช้ ข้ อมูล ส่ วนบุ ค คล ข้ อมูล ทางการเงิ น
และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยู่กบั ธนาคารหรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จาก
แหล่งอื่น หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่ หน่วยงานหรื อคณะกรรมการที่ มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด
ซึ่ง
ต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “ข้ อมูล” รวมทัง้ ให้ ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ แก่
บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรื อนิติบุคคลนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้ให้ บ ริ ก ารภายนอก ผู้ป ระมวลผลข้ อมูล ผู้รับ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อง หน่ วยงาน/องค์ กร/นิ ติบุ คคลใดๆ ที่ มีสัญ ญากับ
ธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรื อนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้ วย ทังในประเทศไทย
้
และต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ ข้อมูล การให้ และ/หรื อ
ปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การที่ธนาคารจ้ างหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นดาเนินการแทน ไม่ว่า
งานเกี่ ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรื องานอื่นใด
ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน และเพื่ อวัตถุประสงค์ อื่นใดที่ ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย รวมถึงเพื่ อปฏิบัติตามกฎหมายหรื อระเบี ยบของ
ประเทศใดๆ ที่ใช้ บังคับกับธนาคาร โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รับทราบว่า ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
ติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรื อสาขาของธนาคาร ทังนี
้ ้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมี
การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง Website ของธนาคาร
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36. หากมี ข้ อสงสั ย เกี่ ย วกั บ การใช้ บริ ก ารเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ข้ อขั ด ข้ องเกี่ ย วกั บ การใช้ บริ ก าร ผู้ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 ,สาขาของธนาคาร หรื อช่องทาง
อื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะกาหนดระยะเวลาแก้ ไขและแจ้ ง ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้ รับแจ้ ง รวมทังให้
้ ดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ ู ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทราบภายใน 30
วันนับจากวันที่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยน หากธนาคารพบข้ อผิดพลาดที่ต้องชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผ้ ู ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ธนาคารชาระเงินหรื อโอนเงินค่าเสียหายดังกล่าวเข้ าบัญชีผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
37. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามคูม่ ือ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของธนาคารและ
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ธนาคารได้ ส่งหรื อประกาศ หรื อแจ้ งไปยังผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ทังที
้ ่มีอยู่ ณ ขณะนี ้และที่ธนาคารจะได้ เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี ้ คู่มือหรื อเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการ
ใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารจะส่ง หรื อประกาศ หรื อแจ้ งเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า ให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ง
ของข้ อตกลงฉบับนี ้ด้ วย รวมทังผู
้ ้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร และ/
หรื อข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดทาเอกสารอื่นใดให้ แก่ธนาคารตามที่ธนาคารและ/หรื อทางราชการ
เป็ นผู้กาหนดด้ วย
38. ให้ ถือว่าข้ อตกลงฉบับนีร้ วมถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อการทาธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่
ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ ้นผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทังที
้ ่ธนาคารกาหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภาย
หน้ าทุกประการ เป็ นส่วนหนึ่งของใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ข้อความใดในใบ
คาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงฉบับนี ้ หรื อข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น
ขัดหรื อแย้ งกันเอง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของธนาคาร และให้ ถือว่าคาวินิจฉัยของ
ธนาคารดังกล่าวเป็ นที่ สุด โดยผู้ถื อบัตรเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ตกลงจะไม่ โต้ แ ย้ ง และ/หรื อเรี ย กร้ องค่ าเสี ย หายหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้นจากธนาคาร
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