ข้อตกลงและเงือ
่ นไขการเปิ ด "บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ แบบพิเศษ (e-FCD Special Account)"
1.

บัญ ชี เ งิ น ฝาก e-FCD Special เป็ นบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรัพ ย์ สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ แบบไม่มี ส มุ ด คู่ฝ าก โดยผู้ ฝ ากมี
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดบัญชี e-FCD Special เพือ
่ ใช้สาหรับการทาธุรกรรม ฝาก ถอน โอน รับโอน หรือธุรกรรมอื่นใด
ตามทีธ่ นาคารกาหนด ซึง่ รวมถึง การฝากโดยการรับโอนจากบัญชีอน
ื่ ของผูฝ
้ าก การถอนเข้าบัญชีอน
ื่ ของผูฝ
้ าก การโอนเพือ
่
ชาระ/รับชาระ จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลอืน
่ ตามข้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช้บริการของแพลตฟอร์ ม
อืน
่ ของธนาคารทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั กับประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

2.

ผูฝ
้ ากต้องเป็ นบุคคลธรรมดา อายุตง้ ั แต่ 15 ปี บริบรู ณ์ ขน
ึ้ ไป หรือ ตามทีธ่ นาคารกาหนด

3.

ผูฝ
้ ากสามารถเปิ ดบัญชี e-FCD Special ได้ 1 บัญชี ต่อ 1 สกุลเงินเท่านัน
้

4.

ธนาคารไม่กาหนด จานวนเงินในการเปิ ดบัญชี จานวนเงินฝากขัน
้ ต่ า ไม่คิดค่ารักษาบัญชี และไม่จากัดวงเงิน การฝาก
สาหรับการเปิ ดบัญชี e-FCD Special

5.

สาหรับ เงื่อนไขในการเปิ ดบัญ ชี e-FCD Special ผู้ฝ ากจะต้องด าเนิ น การยื่น ค าขอเปิ ดบัญชี e-FCD Special ให้แ ก่
ธนาคาร ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันเป๋ าตัง และ/หรือผ่านแพลตฟอร์ มทีธ่ นาคารกาหนด (“แพลตฟอร์ มอืน
่ ของธนาคาร”)
โดยหากเป็ นกรณี ข อเปิ ดบัญ ชี e-FCD Special ผ่า นแพลตฟอร์ ม อื่น ของธนาคาร ผู้ฝ ากจะต้องขอเปิ ดบัญ ชี สาหรับใช้
บริการแพลตฟอร์มนัน
้ ๆ พร้อมกันด้วย ทัง้ นี้ ผู้ฝากจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากสกุลเงินบาทประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
เงินฝากประจากับธนาคารก่อน จึงสามารถขอเปิ ดบัญชี e-FCD Special กับธนาคารได้ อนึ่ง ธนาคารมีดุลพินิจทีจ่ ะตกลง
เปิ ดบัญชี e-FCD Special ให้แก่ผู้ฝากหรือไม่ก็ได้ ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ ฝากทราบ และ
หากธนาคารตกลงเปิ ดบัญชี e-FCD Special ให้แก่ผูฝ
้ าก ผูฝ
้ ากตกลงปฏิบตั ต
ิ ามข้อตกลงและเงือ
่ นไขฉบับนี้ (“เงือ
่ นไขการ
เปิ ดบัญ ชี e-FCD Special”) ประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทยที่เ กี่ย วข้อง และข้อกาหนดและเงื่อนไขบริก ารอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

6.

ผู้ฝากตกลงยอมรับว่า การดาเนินการใดๆ เพือ
่ การเปิ ดบัญชี e-FCD Special ผ่านอุปกรณ์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิก ส์
และ/หรืออุปกรณ์ เคลือ
่ นที่ เป็ นวิธีการทีน
่ ่ าเชื่อถือและยอมรับได้ รวมทัง้ ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ทีธ่ นาคารได้รบ
ั จากผูฝ
้ ากใน
การขอเปิ ดบัญชี e-FCD Special ด้วยวิธีการดังกล่าวเป็ นข้อมูลหรือเอกสารที่มีความน่ าเชื่อถือ และถูกต้อง และสามารถ
นาไปใช้บงั คับ หรือเป็ นพยานหลักฐานอ้างอิงได้ตามกฎหมาย

7.

การกระทาการใดๆ ผ่านอุปกรณ์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรืออุปกรณ์ เคลือ
่ นที่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นการกระทาของผู้ฝากเอง
หรือเป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอืน
่ ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทาไปโดยใช้รหัสประจาตัว (User ID)
และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP (One Time Password) ที่ผู้ฝากได้รบ
ั ผ่าน
อุปกรณ์ เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) ของผู้ฝากตามหมายเลขโทรศัพท์ มือถือที่ได้ให้ไว้กบ
ั ธนาคาร ให้ถือว่าถูกต้องสมบูร ณ์
และมีผลผูกพันผู้ฝากเสมือนหนึ่งได้กระทาด้วยตนเอง และผู้ฝากยินยอมรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ โดยผู้
ฝากไม่จาเป็ นต้องทาหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพือ
่ เป็ นหลักฐานในการนัน
้ อีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือกาหนด
ไว้อย่างชัดเจน และผูฝ
้ ากตกลงว่าธนาคารไม่จาเป็ นต้องรับผิดใดๆ ในความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น
โดยผู้ฝากยินยอมรับผิดชอบในความเสีย หายที่เกิดขึ้นจากการกระทาดังกล่าวทุกประการ และผู้ฝากตกลงและรับทราบว่า
จะต้องเก็บรักษารหัสประจาตัว (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP และ/
หรือรหัสอืน
่ ใดไว้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยหรือกระทาการใดๆ ทีอ
่ าจทาให้ผอ
ู้ น
ื่ ทราบถึงรหัสดังกล่าว

8.

ผูฝ
้ ากตกลงและยอมรับว่า ในกรณีทบ
ี่ ริการบัญชี e-FCD Special มีเหตุขดั ข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนือ
่ งมาจากเหตุที่
อยู่นอกเหนื อการควบคุมตามสมควรของธนาคาร โดยรวมถึง แต่ไ ม่จ ากัด เพี ยงการขัด ข้องของระบบโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการเปิ ดบัญชี e-FCD Special และ/หรือการดาเนินการใดๆเกีย่ วกับ
บัญชี e-FCD Special ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าจะไม่ถือเอาเหตุ ด งั กล่า วมาเรีย กร้องให้ธ นาคารต้องรับผิดชอบหรื อ
ชดเชยความเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ฝาก เว้นแต่ผู้ฝากจะได้รบ
ั ความเสียหายอืน
่ เกิดจากการกระทาโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร

9.

กรณี ทีม
่ ีการเปิ ด หรือ ใช้บญ
ั ชี e-FCD Special กับแพลตฟอร์มอืน
่ ของธนาคาร ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าการให้บริการ
บัญชี e-FCD Special ของธนาคารเป็ นส่วนต่างหากจากการให้บริการแพลตฟอร์มนัน
้ ๆ

10.

กรณี ผู้ฝากตกลงผูกบัญชี e-FCD Special เข้ากับบัญชี แพลตฟอร์ มอืน
่ ของธนาคารของผู้ฝาก ที่ผู้ฝากเปิ ดตามข้อตกลง
ของแพลตฟอร์ มนั้นๆ ผู้ฝากรับทราบว่าการเปิ ดบัญชี e-FCD Special และใช้บญ
ั ชี e-FCD Special ตามเงื่อนไขการ
เปิ ดบัญชี e-FCD Special ฉบับนี้เป็ นหนึ่งในเงือ
่ นไขการให้บริการแพลตฟอร์มนัน
้ ๆ ของธนาคาร ทัง้ นี้ ในกรณีทีเ่ งือ
่ นไข
การเปิ ดบัญชี e-FCD Special ฉบับนี้ขดั แย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มนั้นๆ ให้ข้อตกลงและเงือ
่ นไขของ
แพลตฟอร์มนัน
้ ๆ มีผลใช้บงั คับในส่วนทีม
่ ค
ี วามขัดแย้งดังกล่าว

11.

บัญชี e-FCD Special ต้องมีเงือ
่ นไขการสั่งจ่าย โดยผูฝ
้ ากลงนามสั่งจ่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว และห้ามมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข
การสั่งจ่ายเงินหรือบุคคลผูม
้ ีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงิน

12.

สาหรับผู้ฝากทีไ่ ม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารมาก่อน ทีเ่ ลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่านบริการ Digital ID
(NDID) ธนาคารจะกาหนดให้สาขานานาเหนื อ (หรื อสาขาอื่น ตามที่ธ นาคารกาหนด) เป็ นสาขา ที่ด ารงบัญ ชี e-FCD
Special ของผู้ ฝ าก และธนาคารมี สิท ธิ จ ะเปลี่ย นแปลงสาขาที่ด ารงบัญ ชี e-FCD Special ของผู้ ฝ ากที่ผู้ ฝ ากต้ อ งไป
ดาเนินการยืนยันตัวตนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร

13.

ในการติดต่อกับธนาคารทุกครัง้ ผู้ฝากต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอืน
่ ใดตามทีธ่ นาคารกาหนด
ต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร

14.

ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราระยะเวลา และวิธีการทีธ่ นาคารประกาศกาหนดไว้ในแต่ละขณะ รวมทัง้ ยอม
ให้ธ นาคารมีสิท ธิเ ปลี่ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากได้ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการกาหนดหรื อเปลี่ย นแปลงอัต รา
ดอกเบี้ยไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่แ ละสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่ง ที่ใ ห้บริ การ และผ่านทางเว็ บไซต์
(Website) ของธนาคาร (www.krungthai.com) และเมือ่ ธนาคารประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวแล้ว ผูฝ
้ าก
ตกลง ให้ถืออัต ราดอกเบี้ย ที่ธ นาคารประกาศเปลี่ย นแปลงใช้ บ งั คับ กับเงิ น ฝากของผู้ ฝ ากที่ไ ด้ฝ ากไว้ ในบัญ ชี e-FCD
Special ทันที และยอมรับดอกเบีย้ ตามอัตราทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงนัน
้

15.

การเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ หรือทีอ
่ ยู่ ผู้ฝากจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองทีส
่ าขาทีด
่ ารงบัญชี e-FCD Special
ของผู้ฝ ากเท่า นั้น โดยผู้ฝ ากต้องแจ้ง ให้ธ นาคารทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรตามแบบฟอร์ มที่ธ นาคารกาหนด พร้อมยื่น
เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และตัวอย่าง ลายมือชือ
่ และ/หรือทีอ
่ ยูท
่ ี ่ ผ ูฝ
้ ากประสงค์จะเปลีย่ นแปลง

16.

ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รบ
ั ไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รบ
ั ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปรับปรุ งรายการบัญชี หรื อ
จานวนเงินในบัญชี e-FCD Special ให้ถก
ู ต้องตามความเป็ นจริงได้ทุกเมือ่

17.

กรณี ดอกเบี้ยบัญชี e-FCD Special ทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขเพือ
่ การยกเว้นภาษี เงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงิน
ฝากทีต
่ ้องจ่ายคืนเมือ
่ ทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าทีห
่ กั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย จาก
ดอกเบีย้ ของบัญชี e-FCD Special นัน
้ เพือ
่ นาส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่หากจานวนดอกเบีย้ เงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ
ผูฝ
้ ากตกลงให้ธนาคารหักภาษี สว่ นทีข
่ าดจากยอดเงินทีฝ
่ ากอยูก
่ บ
ั ธนาคารได้

18.

ผู้ฝากสามารถเรียกดูรายการเคลือ
่ นไหวทางบัญชี (Statement) ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋ าตัง หรือจากช่องทางอืน
่ ใดตามที่
ธนาคารกาหนด

19.

หากธนาคารมีการนาเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึง่ เป็ นการนาเข้าผิดบัญชีทีผ
่ ู้ฝากไม่มีสท
ิ ธิใ นเงิน
จานวนนัน
้ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน ทีน
่ าเข้าโดยผิดพลาดดังกล่าวจากบัญชีของผู้ฝากได้ทุกเมือ
่ อย่างไรก็ตาม
ภายหลังการทารายการดัง กล่า วแล้ว ธนาคารจะแจ้ง ให้ผู้ฝ ากทราบ และหากเงิน ในบัญชี ข องผู้ฝ ากไม่มีใ ห้ห กั หรื อมีไ ม่
เพียงพอให้หกั คืนได้ครบถ้วน ผูฝ
้ ากตกลงยินยอมชดใช้เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้วนทันทีทไี่ ด้รบ
ั แจ้งจากธนาคาร

20.

ในกรณีทีย่ อดคงเหลือในบัญชี e-FCD Special เป็ นศูนย์ และบัญชีไม่มก
ี ารเคลือ
่ นไหวต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 1 ปี ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิใ์ นการปิ ดบัญชี e-FCD Special อัตโนมัติ โดยธนาคารจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ SMS แจ้งให้ผู้ฝาก
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีผ
่ ฝ
ู้ ากระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี (หรือ
ตามทีผ
่ ฝ
ู้ ากได้เปลีย่ นแปลงตามกระบวนการของธนาคาร)

21.

ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนี ยมที่เกีย่ วข้องกับ การใช้บญ
ั ชี e-FCD Special ของผู้ฝากในอัตราและหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารประกาศกาหนด

22.

ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ย นแปลงเงื่อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทัง้ หลัก เกณฑ์
อัตรา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามทีธ่ นาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะ
ปิ ดประกาศ ให้ผู้ฝากทราบในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีใ่ ห้บริการ และผ่าน
ทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (www.krungthai.com) และ/หรือด้วยวิธีการอืน
่ ใดทีธ่ นาคารจะกาหนดเพิ่มเติม
ทัง้ นี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผูฝ
้ าก ธนาคารอาจแจ้งผูฝ
้ ากเงินทราบ
ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 30 วัน ก่ อ นด าเนิ น การ ผ่ า นช่ อ งทางอื่น เพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสม เช่ น SMS หรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็ นต้น

23.

เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารทีส
่ ง่ ไปยังทีอ
่ ยู่ หรือสถานทีท
่ างาน หรือสถานทีต
่ ด
ิ ต่อได้หรือทาง e-mail address หรือ
ทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีหรือทีผ
่ ฝ
ู้ ากได้แจ้งไว้กบั ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้สง่ ให้
เรียบร้อย และโดยชอบแล้ว

24.

เมื่อธนาคารทราบว่า ผู้ฝากถึง แก่ก รรม ธนาคารสงวนสิท ธิร์ ะงับ รายการจ่ายเงิน ต่า ง ๆ ออกจากบัญ ชี e-FCD Special
ในขณะใด ๆ ได้ทน
ั ที และผู้รบ
ั มรดกหรือผู้จด
ั การมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่จะดาเนินการขอโอนเงินฝากในบัญชี e-FCD
Special ตามกระบวนการตามกฎหมายคืนต่อไป โดยผู้รบ
ั มรดกหรือผู้จดั การมรดกของผู้ฝากจะต้องนาเอกสารหลัก ฐาน
การแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การมรดก หรือเอกสารหลักฐานประกอบทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ ตามระเบียบปฏิบตั งิ านทีธ่ นาคารกาหนดมาแสดง
แก่ธนาคาร ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้

25.

ในกรณี ทีผ
่ ู้ฝากมีหนี้สน
ิ ใดๆ ค้างชาระอยู่กบ
ั ธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชี e-FCD Special
ของผูฝ
้ ากไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน เพือ
่ ชาระหนี้ทผ
ี่ ฝ
ู้ ากค้างชาระอยูก
่ บั ธนาคารได้ทน
ั ที

26.

ในกรณีทม
ี่ ก
ี ฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิ ดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้
ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าทีห
่ รือหน่ วยงานของรัฐ เมือ่ ธนาคารได้รบ
ั การร้องขอ ผู้
ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผูฝ
้ ากต่อเจ้าหน้าที่
หรือหน่ วยงานของรัฐได้ทุกประการ

27.

ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชี e-FCD Special ไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอืน
่ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชี e-FCD Special และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่ าทัง้ จานวน
หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รบ
ั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน

28.

ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสท
ิ ธิระงับการให้บริการฝากและ/หรือถอนเงินในบัญชี e-FCD Special รวมถึงปิ ดบัญชี e-FCD
Special ของผู้ฝากเมือ
่ ใดก็ได้ หากธนาคารมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าบัญชี e-FCD Special หรือธุรกรรมทางการเงิ นของผู้
ฝาก หรือผู้ที่เกีย่ วข้องกับผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ ง มีค วามเกี่ยวข้องกับการด าเนิ น การที่ทุ จริต หรือผิด
กฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพีย งธุรกรรมทีเ่ กีย่ วกับการฟอกเงิน หรือ
การสนับ สนุ นทางการเงิ น แก่ก ารก่อ การร้า ย โดยผู้ฝ ากตกลงจะไม่เ รี ย กร้อ งค่า เสีย หายใด ๆ จากธนาคารสาหรับ การ
ดาเนินการในกรณีดงั กล่าวทัง้ สิน
้

29.

ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถ ส่งและ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของผู้
ฝากทีไ่ ด้ให้ไว้หรือมีอยู่กบ
ั ธนาคาร หรือทีธ่ นาคารได้รบ
ั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน
่ หรือข้อมูลอืน
่ ใดตามที่หน่ วยงานหรื อ
คณะกรรมการทีม
่ ีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด ให้แก่หน่ วยงาน/องค์กร/หน่ วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ
ที่ธ นาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมี ค วามสัมพันธ์ ด้ว ย โดยมีว ต
ั ถุประสงค์ เ พื่อ สนับ สนุ น การให้บริ ก ารของธนาคาร เช่ น การ
วิเ คราะห์ ข้อมูล การปรับปรุ ง บริก ารหรื อผลิต ภัณ ฑ์ ต่า ง ๆ ของธนาคาร การที่ธ นาคารจ้า งหรื อ มอบหมายให้บุค คลอื่น
ดาเนินการแทน (เช่น งานเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือ
่ สาร งานติดตามทวงถาม เป็ นต้น) ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือ
บางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือ สาขา
ของธนาคาร ทัง้ นี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลีย่ นแปลง เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้
ทราบทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (www.krungthai.com)

30.

ผู้ฝากรับทราบว่าการรับจ้างเปิ ดบัญชี การซื้อขายบัญชี หรือการยินยอมให้ผู้อืน
่ ใช้บญ
ั ชีในการกระทาความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย

31.

ผูฝ
้ ากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบตั ต
ิ ามข้อตกลงและเงือ
่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุในข้อตกลงและเงือ
่ นไขฉบับนี้ รวมถึงระเบียบ
และวิธีปฏิบตั ิอน
ื่ ใดตามทีธ่ นาคารกาหนด ทัง้ ทีม
่ ีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือทีจ่ ะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทัง้ นี้ ตามที่
ธนาคารแจ้งให้ทราบตามช่องทางทีธ่ นาคารกาหนด

32.

ผู้ฝากได้อ่านและรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชี เงินฝาก e-FCD Special ฉบับนี้ ทง้ ั หมดแล้ว
และเห็นว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของผูฝ
้ ากทุกประการ

33.

ผู้ฝากตกลงชาระค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิ ดบัญชี e-FCD Special และ/หรือการใช้บริก าร
ดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนด (รวมถึงตามที่ธนาคารจะได้แ ก้ไขเปลี่ย นแปลงในภายหน้า ) ทุกประการ รวมทัง้ ให้ถือว่า
ข้อตกลงและเงือ
่ นไขฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของคาขอเปิ ดบัญชี e-FCD Special ด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง
และเงือ
่ นไขการเปิ ดบัญชีเงินฝาก e-FCD Special ฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
และ/หรือบุคคลใดๆ ผู้ฝากตกลงจะรับผิดชอบในความเสีย หายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทันทีที่ธนาคารเรีย กร้อง และในกรณี ที่มี
ความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม) ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสท
ิ ธิทุกประการในการ
แก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็ นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงินและ/หรือโอนเงินจากบัญชี
ต่างๆ ของผู้ฝากทีม
่ ีอยู่กบ
ั ธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผูฝ
้ ากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝาก
ทราบถึงการหักเงินและ/หรือโอนเงินดังกล่าว

34.

ผู้ฝากรับรองว่าข้อมูลที่ร ะบุไ ว้ใ นใบค าขอเปิ ดบัญชี e-FCD Special และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ใ ห้ไ ว้แ ก่ธ นาคาร
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ

35.

ผู้ฝากรับทราบว่าธนาคารอาจตรวจสอบและ/หรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจาก
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ อาจติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือทัง้ หมดของผูฝ
้ ากจากบุคคล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใดก็ได้
ในกรณีทจี่ าเป็ นและ/หรือในกรณีทธ
ี่ นาคารเห็นสมควร

36.

ผูฝ
้ ากรับทราบว่าธนาคารอาจแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็ นปัจจุบน
ั ตัง้ แต่วน
ั ทีท
่ าใบ
คาขอเปิ ด บัญชี e-FCD Special และเพือ
่ ประโยชน์ในการป้ องกันการทุจริตจากกลุ่มมิจฉาชีพ

37.

ผู้ฝากรับทราบว่าธนาคารอาจนาเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ่ง
รวมถึงการส่ง หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อน
ื่ ๆ

38.

การปิ ดบัญชี e-FCD Special และการขอหนัง สือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ฝากสามารถดาเนิ น การได้ที่สาขาของ
ธนาคารทีร่ ะบุให้เป็ นสาขาทีด
่ ารงบัญชี e-FCD Special ของผูฝ
้ าก หรือช่องทางอืน
่ ตามทีธ่ นาคารกาหนดเท่านัน
้

39.

บัญชี e-FCD Special ต้องมีผไู้ ด้รบ
ั ผลประโยชน์ ทแ
ี่ ท้จริงเป็ นเจ้าของบัญชีเท่านัน
้

40.

บัญชี e-FCD Special ไม่ได้รบ
ั ความคุม
้ ครองทัง้ เงินต้นและดอกเบีย้ จากสถาบันคุม
้ ครองเงินฝาก

