ข้ อตกลงและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ (FCD)
1. ในข้ อตกลงฉบับนี ้คำว่ำ “บัญชีเงินฝำก” หมำยถึง บัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน บัญชีเงินฝำกประจำ ซึง่
ธนำคำรกำหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปในภำยหน้ ำ
2. ประเภทบัญชีเงินฝำก สำหรับบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ
2.1 บัญชีเงินฝำกสำหรับบุคคล/นิตบิ ุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สำมำรถฝำกเงินจำกแหล่งที่มำจำกต่ำงประเทศหรื อซื ้อเงินตรำต่ำงประเทศฝำก
เข้ ำบัญชี FCD ได้ และสำมำรถรับโอนจำกบัญชี FCD ของบุคคล/นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศรำยอื่นได้ โดยไม่จำกัดวงเงินและไม่ต้อง
แสดงหลักฐำนเอกสำร
2.2 บัญ ชี เงินฝำกสำหรั บ บุ ค คล/นิติ บุคคลผู้มีถิ่ น ที่อ ยู่นอกประเทศ สำมำรถฝำกเงินจำกแหล่ง ที่ม ำจำกต่ำงประเทศ เช่น เงินโอนเข้ ำ จำก
ต่ำงประเทศ ตัว๋ เงินต่ำงประเทศ รั บชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำร และรั บเงินเดือนจำกต่ำงประเทศ เป็ นต้ น โดยให้ นำฝำกได้ ไม่จำกัดจำนวน
ตำมที่ผ้ ฝู ำกขอนำฝำก ทังนี
้ ้ กรณีต้องกำรนำเงินบำทมำซื ้อเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อฝำกเข้ ำบัญชี จะต้ องแสดงเอกสำรหลักฐำนแหล่งที่มำของ
เงินบำท เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หลักฐำนแสดงรำยได้ ในประเทศไทย เป็ นต้ น
3. กรณีนำฝำกด้ วยธนบัตรต่ำงประเทศ ผู้ฝำกที่เป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลไทย หำกผู้ฝำกมียอดรวมกำรฝำกธนบัตรต่ำงประเทศในแต่ละวัน ทุกสกุลและทุกบัญชีที่
ผู้ฝำกมีกับธนำคำรในประเทศไทย มีจำนวนรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เกิน 15,000 ดอลล่ำร์ สหรั ฐอเมริ กำหรื อสกุลอื่นเทียบเท่ำ หรื อตำมที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยกำหนด ผู้ฝำกต้ องสำแดงเอกสำรหลักฐำนแหล่งที่มำของเงินนันให้
้ แก่ธนำคำร
4. กำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก ผู้ฝำกต้ องแสดงเอกสำรแสดงตนตำมที่ธนำคำรกำหนดให้ ครบถ้ วนและให้ ข้อมูลหรื อกรอกรำยกำรในคำขอเปิ ดบัญชีเงินฝำก ระบุเงื่อนไข
กำรลงนำมสัง่ จ่ำย และให้ ตวั อย่ำงลำยมือชื่อไว้ กบั ธนำคำร โดยผู้ฝำกจะต้ องไม่ใช้ นำมแฝงหรื อปกปิ ดชื่อจริ งในกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก
5. ในกำรฝำก หรื อถอนเงินตลอดจนกำรทำธุรกรรมต่ำงๆกับบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ ผู้ฝำกต้ องได้ รับทรำบและปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนเงิน และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย และหน่วยงำนทำงกำรกำหนด
6. กำรถอนเงินต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขของบัญชีที่ให้ ไว้ กบั ธนำคำร และต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของธนำคำรในแต่ละธุรกรรมหำกคำสัง่ ถอนเงินรำยกำรใด
หรื อหลำยรำยกำรเกินกว่ำยอดเงินคงเหลือในบัญชี ธนำคำรสำมำรถยกเลิกคำสัง่ หรื อเลือก ดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ระบุวนั เวลำตำม
คำสัง่
7. กรณีกำรถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกประจำทังจ
้ ำนวน หรื อบำงส่วนก่อนครบระยะเวลำ ธนำคำรจะคิดเบี ้ยปรับจำกกรณีดงั กล่ำวตำมที่ธนำคำรกำหนด
ธนำคำรจะดำเนินกำรฝำกเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยเมื่อครบระยะเวลำ ตำมระยะเวลำกำรฝำกเดิม และอัตรำดอกเบี ้ยตำมที่ธนำคำรกำหนดโดยอัตโนมัติ
ยกเว้ นลูกค้ ำแจ้ งควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก่ธนำคำรล่วงหน้ ำ 2 วันก่อนครบระยะเวลำ
8. อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำก ค่ำบริ กำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็ นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี ้ยบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ ประกำศอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรฝำกถอนบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ และประกำศเงื่อนไขและค่ำธรรมเนียม ที่เกี่ยวกับกำรใช้ บริ กำรบัญชีเงินฝำกเงินตรำ
ต่ำงประเทศ รวมทังประกำศอั
้
ตรำดอกเบี ้ย ส่วนลด ค่ำบริ กำรต่ำงๆ และเบี ้ยปรับของธนำคำร
9. ธนำคำรสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงและเรี ยกเก็บค่ำบริ กำร อัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝำกตำมที่ธนำคำรกำหนด โดย
ธนำคำรจะปิ ดประกำศให้ ผ้ ฝู ำกทรำบ ณ ที่ทำกำรสำขำของธนำคำรและผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวจำกบัญชี
ทุกประเภทของผู้ฝำกที่มีอยู่กบั ธนำคำรได้ ทนั ทีตำมวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด
10. กำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัว ลำยมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ต้ องแจ้ งให้ ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรตำมแบบฟอร์ มที่ธนำคำรกำหนด พร้ อม
สำเนำเอกสำรที่เกี่ยวข้ องและตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง
11. บัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศไม่ได้ รับควำมคุ้มครองทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยจำกสถำบันคุ้มครองเงินฝำก
12. ในกรณี ที่มีกฎหมำย ประกำศ หรื อ ระเบียบของทำงรำชกำร กำหนดให้ ธนำคำรต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มูล หรื อ ธุร กรรมกำรเงินของผู้ ฝำกหรื อลูกค้ ำของ
ผู้ใช้ บริ กำรรำยหนึ่งรำยใด หรื อหลำยรำยต่อเจ้ ำหน้ ำที่หรื อหน่วยงำนของรัฐ เมื่อธนำคำรได้ รับกำรร้ องขอผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูล
และ/หรื อจัดทำรำยกำรเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินของผู้ใช้ บริ กำรต่อเจ้ ำหน้ ำที่หรื อหน่วยงำนของรัฐได้ ทกุ ประกำร
13. กำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก และกำรฝำกเงินเพิ่มเติมทุกครัง้ ต้ องเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำที่ธนำคำรกำหนด
14. ธนำคำรจะมอบสมุดคูฝ่ ำกหรื อใบรับฝำกให้ แก่ผ้ ฝู ำก ผู้ฝำกจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ ไข หรื อฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ และต้ องเก็บรักษำไว้ ในที่ ปลอดภัยมิ
ให้ สูญหำยหรื อตกไปอยู่ในควำมครอบครองของผู้อื่นโดยมิได้ รับอนุญำตจำกผู้ฝำก ถ้ ำชำรุ ดหรื อสูญหำยจะต้ องรี บแจ้ งให้ ธ นำคำรทรำบโดยแจ้ งอำยัด
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ได้ ทกุ สำขำหรื อที่ Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที่สมุดคู่ฝำกสูญหำยให้ แสดงหลักฐำนกำรแจ้ งควำมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของธนำคำร
ด้ วย
ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรจ่ำยดอกเบี ้ยในอัตรำ ระยะเวลำ และวิธีกำรที่ธนำคำรประกำศกำหนดไว้ ในแต่ละขณะสำหรับเงินฝำกแต่ละประเภทรวมทัง้
ยอมให้ ธนำคำรมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกทุกประเภทได้ โดยธนำคำรจะปิ ดประกำศกำรกำหนดหรื อเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ้ยไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของธนำคำรแต่ละแห่ง ที่ให้ บริ กำรและผ่ำนทำงเว็บไซต์ (Website) ของธนำคำร (www.krungthai.com)
และเมื่อธนำคำรประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ้ยดังกล่ำวแล้ ว ผู้ฝำกตกลงให้ ถืออัตรำดอกเบี ้ยที่ธนำคำรประกำศเปลี่ยนแปลงใช้ บงั คับกับเงินฝำก
ของผู้ฝำกที่ได้ ฝำกไว้ ทนั ที และยอมรั บดอกเบี ้ยตำมอัตรำที่ ได้ เปลี่ยนแปลงนัน้ ทังนี
้ ้ ไม่ต้องนำสมุดคู่ฝำกหรื อใบรั บฝำกมำให้ ธนำคำรจดแจ้ งกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ้ยอีก
กำรเขียนข้ อควำมต่ำง ๆ ลงในเอกสำรเกี่ยวกับกำรฝำกหรื อถอนเงินนัน้ ผู้ฝำกจะต้ องเขียนด้ วยปำกกำหรื อหมึกที่ลบออกไม่ได้ ด้วยวิธีกำรใด ๆ ก็ตำม
มิฉะนันธนำคำรจะไม่
้
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ทุกครัง้ ที่ฝำกหรื อถอน ผู้ฝำกต้ องแสดงหลักฐำนต่อเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ มู ีอำนำจลงนำมของสำขำ เพื่อลงรำยกำรฝำกหรื อถอนแล้ วตรวจสอบจำนวนเงินที่ นำฝำก
หรื อถอนและยอดคงเหลือให้ ถกู ต้ อง ถ้ ำปรำกฎว่ำผิดพลำดให้ แจ้ งธนำคำรทรำบเพื่อแก้ ไขทันที
ยอดเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝำกหรื อใบรับฝำก ยังถือไม่ได้ ว่ำถูกต้ อง จนกว่ำจะได้ ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนำคำร ทังนี
้ ้ ผู้ฝำกควรนำสมุดคู่ฝำก มำ
ปรับรำยกำรอย่ำงน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยสำมำรถทำรำยกำรได้ ทกุ สำขำ
กรณีบญ
ั ชีเงินฝำกออมทรัพย์ หำกผู้ฝำกทำธุรกรรมโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝำก อำทิเช่น กำรทำรำยกำรฝำกโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝำก มีจำนวนรำยกำรรวมกันเกิน
กว่ำ 20 รำยกำร เมื่อผู้ฝำกนำสมุดคู่ฝำกมำปรั บรำยกำร (Update Passbook) ธนำคำรจะรวมรำยกำรให้ เหลือเป็ นรำยกำรยอดรวมด้ ำนเดบิตและ
เครดิตอย่ำงละรำยกำร และหำกผู้ฝำกประสงค์ข อรำยละเอี ยดรำยกำรยอดรวมนัน้ จะต้ อ งติดต่อ ให้ สำขำออกรำยกำรเคลื่ อนไหวทำงกำรเงิน
(Statement)
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ฝู ำกได้ รับไปก่อนแล้ ว หำกเกินกว่ำดอกเบี ้ยที่พึงได้ รับ ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรปรับปรุ งรำยกำรบัญชีหรื อจำนวนเงินในบั ญชีเงินฝำกให้
ถูกต้ องตำมควำมเป็ นจริ งได้ ทนั ที
กรณีดอกเบี ้ยเงินฝำกออมทรั พย์ที่ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อกำรยกเว้ นภำษี เงินได้ สำหรับดอกเบี ้ยเงินฝำกที่ต้องจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ประเภทออมทรัพย์ ตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร ธนำคำรมีหน้ ำที่หกั ภำษี ณ ที่จ่ำยจำกดอกเบี ้ยของบัญชีเงินฝำกนันเพื
้ ่อนำส่งให้ แก่กรมสรรพำกร
แต่หำกจำนวนดอกเบี ้ยเงินฝำกดังกล่ำวมีไม่เพียงพอ ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักภำษีส่วนที่ขำดจำกยอดเงินที่ฝำกอยู่กบั ธนำคำรได้
กรณี เงินฝำกประจำที่ธนำคำรทำกำรจ่ำยดอกเบี ้ยทุกงวดตำมที่ธนำคำรกำหนดให้ แก่ผ้ ฝู ำก และธนำคำรได้ หกั ภำษี ณ ที่จ่ำยของดอกเบี ้ยเงินฝำ ก
ดังกล่ำวนำส่งกรมสรรพำกรไปแล้ ว หำกผู้ฝำกถอนเงินก่อ นครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำก ธนำคำรจะทำกำรคิดคำนวณภำษี หัก ณ ที่จ่ำยของ
ดอกเบี ้ยเงินฝำกที่ผ้ ฝู ำกได้ รับจำกธนำคำรใหม่ หำกปรำกฎว่ำ ยอดรวมของภำษี หกั ณ ที่จ่ำยของดอกเบี ้ยเงินฝำกดังกล่ำวมีจำนวนน้ อยกว่ำย อดรวม
ภำษี ที่ธนำคำรได้ หกั ภำษี ณ ที่จ่ำย เพื่อนำส่งกรมสรรพำกรทุกครัง้ ที่มีกำรจ่ำยดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ฝู ำก ผู้ฝำกตกลงและยอมรับว่ำกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
ของธนำคำรดังกล่ำวนันเป็
้ นกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ผู้ฝำกตกลงที่จะไม่เรี ยกร้ องเงินค่ำภำษีจำนวนที่หกั ไว้ เกินดังกล่ำวคืนจำกธนำคำร
เงินฝำกประจำที่ครบกำหนดระยะเวลำตำมข้ อตกลง ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรนำดอกเบี ้ยที่พงึ ได้ รับเข้ ำบัญชีเงินฝำกประจำสมทบกับต้ นเงินฝำกประจำ
ที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชีร วมเป็ นต้ นเงินฝำกประจำในกำรคิดดอกเบี ้ยครั ง้ ต่อ ไปได้ ตำมอัตรำดอกเบี ้ยสำหรั บเงินฝำกประจำที่มีผลใช้ บงั คั บอยู่ใ น
ขณะนัน้ โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเช่นเดียวกันกับที่ผ้ ฝู ำกแจ้ งควำมประสงค์ไว้ ตำมข้ อตกลงเดิม และตกลงยินยอมให้ นำข้ อตกลงและเงื่อนไขข้ อ
23. มำใช้ ด้วย เว้ นแต่จะมีกำรตกลงเงื่อนไขพิเศษไว้ เป็ นประกำรอื่นหรื อยินยอมให้ ธนำคำรโอนต้ นเงินที่ครบกำหนดไปยังบัญชีค่โู อนที่ผ้ ฝู ำก แจ้ งควำม
ประสงค์ไว้ กบั ธนำคำรตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเงินฝำกประจำแต่ละประเภท
หำกธนำคำรมีกำรนำเงินเข้ ำบัญชีของผู้ฝำกไม่ว่ำจะโดยวิธีกำรใดก็ตำม ซึง่ เป็ นกำรนำเข้ ำผิดบัญชีโดยผู้ฝำกไม่มีสิทธิในเงินจำนวนนัน้ ผู้ ฝำกตกลง
ยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีของผู้ฝำกได้ ทนั ที อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรทำรำยกำรดังกล่ำวแล้ วธนำคำรจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ำกทรำบ และหำกเงินใน
บัญชีของผู้ฝำกไม่มีให้ หกั หรื อมีไม่เพียงพอให้ หกั คืนได้ ครบถ้ วน ผู้ฝำกยินยอมชดใช้ เงินจำนวนดังกล่ำวคืนจนครบถ้ วนทันทีที่ได้ รับแจ้ งจำกธนำคำร
ในกำรเบิกถอนเงินต่ำงสำขำ ผู้ฝำกจะต้ องมำเบิกถอนเงินด้ วยตนเองพร้ อมทังแสดงบั
้
ตรประจำตัวประชำชน หรื อเอกสำรแสดงตนตำมที่ธนำคำร
กำหนดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของธนำคำร
กำรถอนเงินโดยกำรมอบฉันทะ ต้ องดำเนินกำรถอนเงินที่สำขำเจ้ ำของบัญชีเท่ำนัน้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจำตัวประชำชนหรื อเอกส ำร
แสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ รวมทังเอกสำรหลั
้
กฐำนตำมที่ธนำคำรกำหนดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร
ธนำคำรจะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชีเงินฝำกตำมอัตรำที่ธนำคำรประกำศ ในกรณีที่ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ำที่กำหนด
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28. ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรคิดค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันและ/หรื อเงินฝำกประจำในอัตรำ
และหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรประกำศ
29. ผู้ฝำกยินยอมให้ ธนำคำรมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรให้ บริ กำรของธนำคำร รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ อัตรำค่ำธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรใช้ บริ กำรของธนำคำรได้ ตำมที่ธนำคำรจะเห็นสมควร โดยธนำคำรจะปิ ดประกำศให้ ผ้ ฝู ำกทรำบในที่เปิ ดเผย ณ สำนักงำนใหญ่
และสำนักงำนสำขำของธนำคำรแต่ละแห่งที่ให้ บริ กำร และผ่ำนทำงเว็บไซต์ (Website) ของธนำคำร (www.krungthai.com) และ/หรื อ ด้ วยวิธีกำรอื่น
ใดที่ธนำคำรจะกำหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ กรณีกำรแก้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรใช้ บริ กำรของผู้ฝำก ธนำคำรอำจแจ้ งผู้ฝำกเงิน
ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนดำเนินกำร ผ่ำนช่องทำงอื่นเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม เช่น SMS หรื อจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็ นต้ น
30. เอกสำรหรื อหนังสือใดของธนำคำรที่ส่งไปยังที่อยู่ หรื อสถำนที่ทำงำน หรื อสถำนที่ติดต่อได้ หรื อทำง e-mail address หรื อทำงหมำยเลขโทรศัพท์ ซึง่
ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี หรื อที่ผ้ ฝู ำกได้ แจ้ งไว้ กบั ธนำคำร ผู้ฝำกยินยอมให้ ถือว่ำธนำคำรได้ ส่งให้ เรี ยบร้ อยและโดยชอบแล้ ว
31. เมื่อธนำคำรทรำบว่ำผู้ฝำกถึงแก่กรรม ธนำคำรจะระงับกำรจ่ำยเงินของผู้ฝำกทันที ผู้รับมรดกหรื อผู้จดั กำรมรดกของผู้ฝำกมีสิทธิที่จะรับเงินฝำกคืน โดย
นำสมุดคูฝ่ ำกหรื อใบรับฝำกและหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ธนำคำรต้ องกำรมำพิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ธนำคำร ธนำคำรจึงจะพิจำรณำจ่ำยเงินคืนให้
32. ในกรณีที่ผ้ ฝู ำกมีมำกกว่ำหนึ่งรำย ผู้ฝำกร่ วมแต่ละรำยต่ำงมีสิทธิถอนเงินได้ ไม่ว่ำจะถอนทังหมดหรื
้
อบำงส่วน เว้ นแต่ได้ ระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่นในเงื่อนไข
กำรจ่ำยเงินหรื อตำมที่ธนำคำรจะเห็นสมควร ในกรณี ที่มีปัญหำข้ อโต้ แย้ งระหว่ำงผู้ฝำกร่ วมแต่ละรำย ธนำคำรจะสันนิษฐำนไว้ ก่อนว่ำ ผู้ฝำกร่ วม
แต่ละรำยมีสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝำกจำกธนำคำรได้ คนละเท่ำๆ กัน
33. ในกรณี ที่ผ้ ูฝำกร่ วมรำยใดรำยหนึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำและผู้ฝำกร่ วมรำยนัน้ ถึงแก่กรรม ธนำคำรจะพิจำรณำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ประกอบกำร
จ่ำยเงินฝำกให้ แก่ผ้ ฝู ำกร่ วม และ/หรื อผู้รับมรดก และ/หรื อผู้จดั กำรมรดกของผู้ฝำกร่ วมรำยที่ถึงแก่กรรมนัน้ (แล้ วแต่กรณี) อนึ่ง ในกำรจ่ำยเงินให้ แก่
ผู้ฝำกร่ วม และ/หรื อผู้รับมรดก และ/หรื อผู้จดั กำรมรดกของผู้ฝำกร่ วมรำยที่ถงึ แก่กรรมนัน้ ผู้ฝำกร่ วมตกลงยินยอมให้ ธนำคำรถือว่ำผู้ฝำกร่ วมแต่ละรำย
มีสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝำกในสัดส่วนที่เท่ำ ๆ กัน และธนำคำรจะจ่ำยเงินให้ แก่ผ้ ฝู ำกร่ วม และ/หรื อผู้รับมรดก และ/หรื อผู้จดั กำรมรดกของ
ผู้ฝำกร่ วมรำยที่ถงึ แก่กรรม เฉพำะส่วนที่ผ้ ฝู ำกร่ วมรำยนันมี
้ สิทธิได้ รับเท่ำนัน้
34. ในกรณี ที่ผ้ ูฝำก และ/หรื อผู้ฝำกร่ วมรำยใดรำยหนึ่งมีหนีส้ ินใด ๆ ค้ ำงชำระอยู่กับธนำคำร ผู้ฝำกและผู้ฝำกร่ วมตกลงยินยอมให้ ธนำคำรหักเงินฝำก
จำกบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำก และ/หรื อผู้ฝำกร่ วมไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน เพื่อชำระหนี ้ที่ผ้ ฝู ำก และ/หรื อผู้ฝำกร่ วมค้ ำงชำระอยู่กบั ธนำคำรได้ ทนั ที
35. กรณี ที่ผ้ ูฝำกเปิ ดบัญชีเงินฝำกโดยใช้ ชื่อตนเองเป็ นเจ้ ำของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว หรื อโดยใช้ ชื่อบัญชีแตกต่ำงไปจำกชื่อเจ้ ำของบัญชี เช่น กำรใช้ ชื่อ
เจ้ ำของบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรื อกำรฝำกเพื่อบุคคลอื่น เป็ นต้ น แม้ ว่ำเงื่อนไขกำรสัง่ จ่ำยจะระบุว่ำมีอำนำจสัง่ จ่ำยแต่เพียงผู้เดีย วหรื อสัง่ จ่ำยร่ วมกับ
บุคคลอื่นหรื อคนหนึ่งคนใดมีอำนำจสัง่ จ่ำยหรื อเงื่อนไขกำรสัง่ จ่ำยอื่น ๆ ก็ตำม ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรถือว่ำสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝำก
นันเป็
้ นสิทธิของผู้ฝำกซึง่ เป็ นเจ้ ำของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
36. ผู้ฝำกตกลงที่จะไม่นำบัญชีเงินฝำกไปก่อภำระผูกพันใด ๆ กับบุคคล หรื อนิติบุคคล หรื อสถำบันกำรเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝำก และ/หรื อสิทธิในกำรรับเงินฝำก ไม่วำ่ ทังจ
้ ำนวนหรื อบำงส่วน เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกธนำคำรก่อน
37. ผู้ฝำกตกลงว่ำ ธนำคำรมีสิทธิระงับกำรให้ บริ กำรฝำก และ/หรื อถอนเงินในบัญชี เงินฝำก และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกเมื่อใดก็ได้ หำกธนำคำร
เห็นว่ำบัญชีเงินฝำกใดมีเหตุอนั ควรสงสัยได้ ว่ำบัญชีเงินฝำกหรื อธุรกรรมทำงกำรเงินของผู้ฝำก หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ฝำก หรื อลูกค้ ำของผู้ฝำกรำยใด
รำยหนึ่ง เป็ นบัญชีหรื อมีธุรกรรมทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ อ งกับกำรดำเนินกำรที่ทจุ ริ ต หรื อผิดกฎหมำย หรื อถูกใช้ ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้ องตำมกฎหมำย ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกรรมที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน หรื อกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย โดยผู้ฝำกตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่ำเ สียหำยใดๆ
จำกธนำคำรสำหรับกำรดำเนินกำรในกรณีดงั กล่ำวทังสิ
้ ้น
38. ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ ธนำคำรเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝำก สินเชื่อธุรกรรมต่ำงๆ ข้ อมูลส่วน
บุคคลต่ำงๆ ของผู้ฝำก ข้ อมูลทำงกำรเงิน และ/หรื อข้ อมูลใด ๆ ของผู้ฝำกที่ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยู่กบั ธนำคำรหรื อที่ธนำคำรได้ รับหรื อเข้ ำถึงได้ จำกแหล่งอื่น
หรื อข้ อมูลอื่นใดตำมที่หน่วยงำนหรื อคณะกรรมกำรที่มีอำนำจตำมกฎหมำยประกำศกำหนด ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่ำ “ข้ อมูล” รวมทังให้
้ ธนำคำรส่ง โอน
และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ฝำกให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร ผู้สอบบั ญชี ผู้ตรวจสอบภำยนอกของธนำคำร สถำบันกำรเงิน
หน่วยงำนรำชกำร ผู้รับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อนิติบุคคลใด ๆ ที่ธนำคำรเป็ นคู่สญ
ั ญำหรื อมีควำมสัมพันธ์ด้วย ทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจของธนำคำร เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ กำรหรื อผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของธนำคำร
กำรที่ธนำคำรจ้ ำงหรื อมอบหมำยให้ บุคคลอื่นดำเนินกำรแทน ไม่ว่ำงำนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่อสื่อสำร งำนติดตำมทวงถำม เป็ น ต้ น
ไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน รวมถึงเพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้ บงั คับกับธนำคำร โดยผู้ฝำกรับทรำบว่ำ ผู้ฝำกสำมำรถ
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ติดต่อธนำคำรผ่ำนช่องทำง Call Center โทร.0-2111-1111 หรื อสำขำของธนำคำร ทังนี
้ ้ ช่องทำงติดต่อธนำคำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ ้น หรื อ
ลดลงได้ ในอนำคต โดยธนำคำรจะได้ แจ้ งให้ ทรำบทำงเว็บไซต์ (Website) ของธนำคำร (www.krungthai.com)
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรเปิ ดบัญชี FCD สำหรับบริ กำร PromptPay International
(ก) กำรใช้ บริ กำรรับเงินโอนจำกต่ำงประเทศของผู้ขอใช้ บริ กำร ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ธนำคำรดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และ/หรื อ
ข้ อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้ บริ กำรไปยังผู้โอนเงินและผู้ให้ บริ กำรโอนเงินในต่ำงประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและ/หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ
ที่มีผลบังคับใช้ กบั ผู้ให้ บริ กำรโอนเงินและเพื่อกำรตรวจสอบในควำมถูกต้ องในกำรทำธุรกรรม
(ข) กำรใช้ บริ กำรโอนเงินไปต่ำงประเทศของผู้ขอใช้ บริ กำร ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงให้ ธนำคำรดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลชื่อบัญชี เลขที่บญ
ั ชี และ/หรื อข้ อมูล
อื่นใดของผู้ขอใช้ บริ กำรไปยังผู้รับเงินโอนและผู้ให้ บริ กำรรับเงินโอนในต่ำงประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและ/หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ
ที่มีผลบังคับใช้ กบั ผู้ให้ บริ กำรรับเงินโอนและเพื่อกำรตรวจสอบในควำมถูกต้ องในกำรทำธุรกรรม
ทังนี
้ ้ ในกำรโอนเงินไปต่ำงประเทศ ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงและยอมรับว่ำ ผู้ขอใช้ บริ กำรจะโอนเงินไปต่ำงประเทศตำมสกุลเงินต่ำงประเทศ
ตำมที่ธนำคำรกำหนด และหำกจะต้ องแลกเปลี่ยนจำกเงินสกุลบำทเป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศเพื่อกำรโอนไปต่ำงประเทศดังกล่ำว ผู้ขอใช้ บริ กำรตกลงจะ
แลกเปลี่ยนเงินดังกล่ำวโดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตำมที่ ธนำคำรกำหนด และให้ ถือว่ำข้ อกำหนดและเงื่อนไขนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงและเงื่อนไข
ของกำรใช้ บริ กำรเงินฝำกออมทรั พย์ แ ละ/หรื อ กระแสรำยวันและ/หรื อ ผลิตภัณ ฑ์หรื อ บริ ก ำรอื่ น ที่เกี่ ยวข้ อ งที่ผ้ ูข อใช้ บริ กำรมี อ ยู่กับธนำคำ รด้ ว ย
นอกจำกนี ้ ผู้ใช้ บริ กำรตกลงว่ำ ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ กำรมีสญ
ั ชำติไทย จะไม่โอนเงินจำกประเทศไทยเข้ ำบัญชีตนเองในต่ำงประเทศ

ข้ ำพเจ้ ำได้ รับทรำบข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศฉบับนีโ้ ดยตลอดแล้ วเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ ำพเจ้ ำจึงขอลงลำย มือชื่อไว้ ข้ำง
ท้ ำยนี ้
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปิ ดบัญชีและไม่ คืนเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี
ลงชื่อ .................................................................................................................................ผู้ขอเปิ ดบัญชี

“ธนำคำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้ อตกลงของผลิตภัณฑ์เงินฝำกได้ ตำมแต่จะเห็นสมควร”
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