หน้ าที่ (1/5)
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษสาหรับผู้เยาว์ (Krungthai KIDS SAVINGS)
1. ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 15 ปี บริ บรู ณ์ ณ วันที่เปิ ดบัญชี และผู้ปกครองต้ องให้ ความยินยอมในการ
สร้ างความสัมพันธ์ เปิ ดบัญชีเงินฝากและทาธุรกรรมกับธนาคารตามแบบฟอร์ มที่ธนาคารกาหนด (ผู้ปกครอง หมายถึง บิดาโดย
ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อมารดาโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อในกรณีที่ผ้ ฝู ากไม่มีทงบิ
ั ้ ดาโดยชอบด้ วยกฎหมายและมารดาโดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย ให้ หมายถึงผู้ปกครองของผู้ฝากตามคาสัง่ ศาล หรื อผู้ปกครองของผู้ฝากที่มีชื่อร่วมอยูใ่ นทะเบียนบ้ านเดียวกับผู้ฝาก
ซึง่ ผู้ปกครองดังกล่าวจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเงินฝาก) โดยสามารถเปิ ดบัญชีได้ คนละ 1 บัญชีเท่านัน้ ในนามของผู้ฝาก หรื อผู้ปกครอง
เพื่อผู้ฝาก หรื อผู้ฝากโดยผู้ปกครอง ทัง้ นี ้ กรณี เปิ ดบัญชี ในนามผู้ปกครองเพื่อผู้ฝาก หรื อผู้ฝากโดยผู้ปกครอง ทัง้ นี ้ ผู้ฝากและ
ผู้ปกครองของผู้ฝากตกลงยอมรับว่ากรรมสิทธิ์ของเงินในบัญชีถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ฝาก สาหรับการลงนามสัง่ จ่ายเงิน หากผู้
ฝากลงนามได้ ให้ ผ้ ฝู ากและผู้ปกครองเป็ นผู้มีอานาจลงนามสัง่ จ่ายเงินและปิ ดบัญชีร่วมกัน หรื อผู้ปกครองเป็ นผู้มีอานาจลงนาม
สัง่ จ่ายและปิ ดบัญชีเพียงผู้เดียวก็ได้ แต่หากผู้ฝากไม่สามารถลงนามได้ ให้ ผ้ ปู กครองเป็ นผู้มีอานาจลงนามสัง่ จ่ายและปิ ดบัญชี
เพียงผู้เดียว และห้ ามนาบัญชีไปใช้ เป็ นหลักประกันในการค ้าประกันสินเชื่อ และค ้าประกันอื่น ๆ กับบุคคล หรื อนิติบุคคล หรื อ
สถาบันการเงิน หรื อหน่วยงานราชการใด ๆ ทังสิ
้ ้น
2. ผู้ฝากต้ องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ ครบถ้ วน และให้ ข้อมูลหรื อกรอกรายการในคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ระบุ
เงื่อนไขการลงนามสัง่ จ่าย และให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ กบั ธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้ องไม่ใช้ นามแฝง หรื อปกปิ ดชื่อจริ งในการเปิ ด
บัญชีเงินฝาก
3. การเปิ ดบัญชีเงินฝาก การฝากเพิ่มเติมทุกครัง้ และจานวนเงินสูงสุดต่อบัญชี ต้ องเป็ นจานวนเงินตามที่ธนาคารกาหนด
4. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้ แก่ผ้ ูฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ ไข หรื อฉี กแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ และต้ องเก็ บรักษาไว้ ในที่
ปลอดภัยมิให้ สญ
ู หายหรื อตกไปอยูใ่ นความครอบครองของผู้อื่นโดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้ าชารุดหรื อสูญหายจะต้ องรี บแจ้ ง
ให้ ธนาคารทราบโดยแจ้ งอายัดได้ ทกุ สาขา หรื อที่ Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหายให้ แสดงหลักฐาน
การแจ้ งความเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้ วย
5. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ย โบนัส ในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ ในแต่ละขณะ รวมทังยอม
้
ให้ ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก อัตราโบนัสได้ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการกาหนดหรื อเปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบี ้ยและโบนัสไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้ บริ การ และผ่านทางเว็บไซต์
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทังนี
้ ้ กรณีการแก้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ บริ การของ
ผู้ฝากอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารอาจแจ้ งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรื อจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็ นต้ น และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยและโบนัสดังกล่าวแล้ ว ผู้ฝากตกลงให้ ถือ
อัตราดอกเบี ้ย และอัตราโบนัสที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงใช้ บงั คับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ ฝากไว้ ทนั ที และยอมรับดอกเบี ้ย
และโบนัสตามอัตราที่ได้ เปลี่ยนแปลงนัน้ ทังนี
้ ้ ไม่ต้องนาสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากมาให้ ธนาคารจดแจ้ งการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี ้ยและโบนัสอีก
6. การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามแบบฟอร์ มที่
ธนาคารกาหนด พร้ อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรื อเงื่อนไข ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
7. การเขียนข้ อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรื อถอนเงินนัน้ ผู้ฝากจะต้ องเขียนด้ วยปากกาหรื อหมึกที่ลบออกไม่ได้ ด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม มิฉะนันธนาคารจะไม่
้
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
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ทุกครัง้ ที่ฝากหรื อถอน ผู้ฝากต้ องแสดงหลักฐานต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจลงนามของสาขา เพื่อลงรายการการฝากหรื อถอน
แล้ วตรวจสอบจานวนเงินที่นาฝากหรื อถอน และยอดคงเหลือให้ ถกู ต้ อง ถ้ าปรากฏว่าผิดพลาดให้ แจ้ งธนาคารทราบเพื่อแก้ ไขทันที
เช็ค ตัว๋ แลกเงิน ใบสัง่ จ่าย หรื อตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ที่นามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้ เพื่อเรี ยกเก็บเท่านัน้ และผู้ฝาก
จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ (ถ้ ามี) ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรื อไม่ โดยผู้ฝากจะได้ รับผลตอบแทนด้ านดอกเบีย้ หรื อเป็ นผลให้ ถูกต้ องตามเงื่ อนไขของธนาคาร หรื อมีสิทธิ ถอนเงินตาม
ตราสารนันได้
้ ต่อเมื่อธนาคารเรี ยกเก็บเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้ อง
มาขอรับคืนไปภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อไปดาเนินการเองต่อไป
ยอดเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากหรื อใบรับฝาก ยังถือไม่ได้ วา่ ถูกต้ อง จนกว่าจะได้ ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทังนี
้ ้ ผู้ฝากควร
นาสมุด คู่ฝากมาปรับ รายการอย่างน้ อยเดื อนละ 1 ครัง้ โดยสามารถทารายการได้ ทุกสาขา หรื อที่ เครื่ องปรับ สมุด อัต โนมัติ
(Passbook Update Machines)
หากผู้ฝากทาธุรกรรมโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก อาทิเช่น การทารายการฝากโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก หรื อการทารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผ่านตู้ ATM/ADM หรื อการทารายการโอนเงินผ่าน KTB Netbank / Krungthai NEXT เป็ นต้ น มีจานวนรายการรวมกันเกินกว่า 30
รายการ เมื่อผู้ฝากนาสมุดคู่ฝากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้ เหลือเป็ นรายการยอดรวมด้ าน
เดบิตและเครดิตอย่างละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนัน้ จะต้ องติดต่อให้ สาขาออกรายการ
เคลือ่ นไหวทางการเงิน (Statement) โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
การนับระยะเวลาการจ่ายดอกเบี ้ยและโบนัส ธนาคารจะนับตังแต่
้ วนั แรกของเดือนถึงวันสิ ้นเดือน กรณีเดือนแรกที่เปิ ดบัญชีและ
วันที่เปิ ดบัญชีมิใช่วนั แรกของเดือน จะนับระยะเวลาภายในเดือนตังแต่
้ วนั แรกที่เปิ ดบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันสิ ้นเดือน
ดอกเบี ้ยและโบนัสที่ผ้ ฝู ากได้ รับไปก่อนแล้ ว หากเกินกว่าดอกเบี ้ยและโบนัสที่พึงได้ รับ ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารปรับปรุ งรายการ
บัญชีหรื อจานวนเงินในบัญชีเงินฝากให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งได้ ทนั ที
กรณี ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสาหรับผู้เยาว์ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับ
ดอกเบี ้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
จากดอกเบี ้ยของบัญชีเงินฝากนันเพื
้ ่อนาส่งให้ แก่กรมสรรพากร แต่หากจานวนดอกเบี ้ยเงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารหักภาษี สว่ นที่ขาดจากยอดเงินที่ฝากอยูก่ บั ธนาคารได้
หากธนาคารมีการนาเงินเข้ าบัญชีของผู้ฝากไม่วา่ จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึง่ เป็ นการนาเข้ าผิด บัญชี หรื อจานวนเงินไม่ถกู ต้ อง โดยผู้
ฝากไม่มีสิทธิ ในเงินจานวนนัน้ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ ทนั ที อย่างไรก็ตามภายหลังการทา
รายการดังกล่าวแล้ ว ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มีให้ หกั หรื อมีไม่เพียงพอให้ หกั
คืนได้ ครบถ้ วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้ เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้ วนทันทีที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร
ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้ องมาเบิกถอนเงินด้ วยตนเองพร้ อมทังแสดงบั
้
ตรประจาตัวประชาชน หรื อเอกสารแสดงตน
ตามที่ธนาคารกาหนดต่อเจ้ าหน้ าที่ของธนาคาร
การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้ องดาเนินการถอนเงินที่สาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานตามที่ธนาคารกาหนดต่อเจ้ าหน้ าที่
ธนาคาร
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18. กรณีบญ
ั ชีไม่มียอดเงินฝาก และ/หรื อเงินอื่นใดคงเหลือในบัญชี และไม่มีรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝาก-ถอน)
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารจะปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติ
19. กรณีผ้ ฝู ากอายุครบ 15 ปี บริ บรู ณ์ ธนาคารจะทาการปรับประเภทบัญชีเงินฝาก Krungthai KIDS SAVINGS เป็ นประเภทบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารในวันต้ นเดือนถัดจากเดือนเกิดที่ผ้ ฝู ากมีอายุครบ 15 ปี บริ บรู ณ์ ทังนี
้ ้ เมื่อธนาคารได้ ปรับประเภท
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากแล้ ว อัตราดอกเบีย้ และอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ ยวข้ องให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดสาหรับบัญ ชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติ
20. กรณี ผ้ ปู กครองซึ่งเป็ นผู้มีอานาจลงนามสัง่ จ่ายและปิ ดบัญชีเสียชีวิต (ผู้ปกครองมิใช่เจ้ าของกรรมสิทธิ์ เจ้ าของกรรมสิทธิ์ คือผู้
ฝาก)
ก. กรณี บิดาโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อมารดาโดยชอบด้ วยกฎหมาย คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ให้ บิดาโดยชอบด้ วย
กฎหมาย หรื อมารดาโดยชอบด้ วยกฎหมายที่ยงั มีชีวิตอยู่ เป็ นผู้มีอานาจลงนามสัง่ จ่ายและปิ ดบัญชี หรื อลงนามสัง่
จ่ายและปิ ดบัญชีร่วมกับผู้ฝากตามเงื่อนไขการสัง่ จ่ายและปิ ดบัญชีเดิมที่ให้ ไว้
ข. กรณี ผ้ ปู กครองตามคาสัง่ ศาลเสียชีวิต หรื อผู้ปกครองของผู้ฝากที่มีชื่อร่ วมอยู่ในทะเบียนบ้ านเดียวกับผู้ฝาก ซึ่ง
ผู้ปกครองดังกล่าวจะมีชื่ออยูใ่ นบัญชีเงินฝากเสียชีวิต และ/หรื อ เป็ นกรณีที่ผ้ ฝู ากไม่มีทงบิ
ั ้ ดาโดยชอบด้ วยกฎหมาย
และมารดาโดยชอบด้ วยกฎหมาย ให้ ญาติของผู้ฝากหรื ออัยการร้ องขอต่อศาลให้ แต่งตังผู
้ ้ ปกครองของผู้ฝากมา
ดาเนินการกับบัญชีเงินฝากต่อไป หรื ออาจรอให้ ผ้ ฝู ากอายุครบ 20 ปี บริ บรู ณ์ เพื่อให้ มาดาเนินการกับบัญชีที่ตนเอง
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
21. กรณีผ้ ฝู ากซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เสียชีวิต ผู้รับมรดกหรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่จะรับเงินฝากคืน โดยนาสมุดคู่ฝาก
หรื อใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้ องการมาพิสจู น์จนเป็ นที่พอใจแก่ธนาคาร ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้ ทังนี
้ ้
ตามระเบียบของธนาคาร
22. ผู้ฝากยิ น ยอมให้ ธนาคารคิ ดค่าธรรมเนี ย มที่ เกี่ ยวข้ องกับ บัญ ชี เงิ นฝาก Krungthai KIDS SAVINGS ในอัตราและหลัก เกณฑ์
เดียวกับอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศสาหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
23. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ เพิ่มเติม และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้ บริ การของธนาคาร รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการใช้ บริ การของธนาคารได้ ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควรโดยธนาคารจะประกาศให้
ผู้ฝากทราบในที่เปิ ดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้ บริ การ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website)
ของธนาคาร (krungthai.com) ทังนี
้ ้ กรณีการแก้ ไข และ/หรื อเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ฝากอย่างมี
นัยสาคัญ ธนาคารอาจแจ้ งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนดาเนินการ ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
เช่น SMS หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็ นต้ น
24. เอกสารหรื อหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรื อสถานที่ทางาน หรื อสถานที่ติดต่อได้ หรื อทาง e-mail address หรื อทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึง่ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี หรื อที่ผ้ ฝู ากได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ เรี ยบร้ อย
และโดยชอบแล้ ว
25. เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากมีสทิ ธิที่
จะรับเงินฝากคืน โดยนาสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้ องการมาพิสูจน์ จนเป็ นที่ พอใจแก่ธนาคาร
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
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26. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากมีหนี ้สินใด ๆ ค้ างชาระอยูก่ บั ธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน เพื่อชาระหนีท้ ี่ผ้ ูฝากค้ างชาระอยู่กับธนาคารได้ ทันทีกรณี ที่ผ้ ูฝากเปิ ดบัญ ชี เงินฝากโดยใช้ ชื่อตนเองเป็ น
เจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว หรื อโดยใช้ ชื่อบัญชีแตกต่างไปจากชื่อเจ้ าของบัญชี เช่น การใช้ ชื่อเจ้ าของบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรื อ
การฝากเพื่อบุคคลอื่น เป็ นต้ น แม้ ว่าเงื่อนไขการสัง่ จ่ายจะระบุว่ามีอานาจสัง่ จ่ายแต่เพียงผู้เดียวหรื อสัง่ จ่ายร่ วมกับบุคคลอื่นหรื อ
คนหนึ่งคนใดมีอานาจสัง่ จ่ายหรื อเงื่อนไขการสัง่ จ่ายอื่นๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือว่าสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงิน
ฝากนันเป็
้ นสิทธิของผู้ฝากซึง่ เป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
27. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก
หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรื อหลายรายต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้ รับการร้ องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/หรื อจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงาน
ของรัฐได้ ทกุ ประการ
28. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรื อนิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสิทธิ ในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
29. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การฝาก และ/หรื อถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมือ่ ใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอนั ควรสงสัยได้ ว่าบัญชีเงินฝากหรื อธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็ นบัญชีหรื อมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการที่ทุจริ ต หรื อผิด
กฎหมาย หรื อถูกใช้ ในกิ จกรรมที่ไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยงธุรกรรมที่เกี่ ยวกับการฟอกเงิน หรื อการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารสาหรับการดาเนินการในกรณี
ดังกล่าวทังสิ
้ ้น
30. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารส่งและ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ฝากที่ได้ ให้ ไว้
หรื อมีอยูก่ บั ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรื อคณะกรรมการที่มีอานาจ
ตามกฎหมายประกาศกาหนด ให้ แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรื อนิติบุคคลใดๆที่ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมี
ความสัมพันธ์ ด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้ บริ การของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุ งบริ การหรื อ
ผลิต ภัณ ฑ์ ต่าง ๆ ของธนาคาร การที่ ธนาคารจ้ า งหรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื่ น ดาเนิ น การแทน (เช่น งานเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ งานติดต่อสือ่ สาร งานติดตามทวงถาม เป็ นต้ น) ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรื อสาขาของธนาคาร ทังนี
้ ้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ ้น หรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง Website ของธนาคาร ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ฝากให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า (ก) ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์
ของข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผ้ ฝู ากให้ แก่ธนาคาร และจะแจ้ งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้ อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นที่ได้ ให้ ไว้ (หากมี) (ข) ผู้ฝากได้ รับความยินยอมหรื อสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ (ค) ผู้ฝากได้ แจ้ งนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ของธนาคารที่เกี่ยวข้ องแก่บคุ คลอื่นดังกล่าวแล้ ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคล
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31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมีการแก้ ไขเป็ นครัง้ คราว ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ทงหมดที
ั้
่กาหนดไว้ ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้ างเปิ ดบัญชี การซื ้อขายบัญชี หรื อการยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ บญ
ั ชีในการกระทาความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ ระบุในข้ อตกลงฉบับนี ้ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิตามที่
ธนาคารได้ กาหนดไว้ ทัง้ ที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีต่อไปในภายหน้ าทุกประการ ทัง้ นี ้ ตามที่ธนาคารแจ้ งให้ ท ราบ
ล่วงหน้ าตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
ผู้ฝาก และ/หรื อ ผู้ปกครองของผู้ฝากรับทราบข้ อความตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสาหรับผู้
ฝาก (อายุไม่เกิ น 15 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที่เปิ ดบัญ ชี) (Krungthai KIDS SAVINGS) ฉบับนีท้ งหมดแล้
ั้
วเห็นว่าเป็ นไปตามความ
ประสงค์ของผู้ฝาก และ/หรื อ ผู้ปกครองของผู้ฝาก ทุกประการ
ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริ การค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อการใช้ บริ การดังกล่าวตามที่
ธนาคารกาหนดไว้ ในขณะนี ้ และ/หรื อตามที่ธนาคารได้ มีการประกาศแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้ าทุกประการ รวมทังให้
้ ถือว่า
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของใบคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากด้ วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อคาเตือนไม่ว่าข้ อหนึ่งข้ อใดจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรื อบุคคลใดๆ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิ ดขึ ้นดังกล่าวในทันทีที่ธนาคารเรี ยกร้ องและในกรณี ที่มีความบกพร่ องผิดพลาด
เกิดขึ ้นไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนันจะเกิ
้
ดขึ ้นด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิทกุ ประการในการแก้ ไข
ความบกพร่ องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ ธนาคารหักเงิน และ/หรื อโอนเงินจากบัญชีต่างๆ ของ
ผู้ฝากที่มีอยู่กบั ธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบถึงการ
หักเงิน และ/หรื อโอนเงินดังกล่าว
ผู้ฝากรับรองว่า ข้ อมูลที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญ ชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดที่ ได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคาร มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
ผู้ฝากตกลงยิ นยอมให้ ธนาคารตรวจสอบ และ/หรื อสืบ ค้ นข้ อ มูลทะเบี ยนประวัติราษฎรและ/หรื อภาพใบหน้ าของผู้ฝากจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมทังติ
้ ดต่อ สอบถามข้ อมูลบางประการ หรื อทังหมดของผู
้
้ ฝากจากบุคคลหรื อนิติบคุ คลใดก็ได้ ในกรณีที่
จาเป็ น และ/หรื อในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร
ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารแก้ ไขปรั บปรุ งเพิ่ มเติม ข้ อมูลเดิมของธนาคารให้ ถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นปั จจุบันตัง้ แต่ วันที่ทาใบคาขอ
เปิ ดบัญชีเงินฝาก และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริ ตจากกลุม่ มิจฉาชีพ
ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และ/หรื อข้ อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริ การของธนาคารให้ ผ้ ฝู ากทราบซึ่งรวมถึงการส่ง
หรื อแจ้ งผ่านระบบ SMS และ/หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆทัง้ นี ้ ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรื อข้ อมูลผลิตภัณ ฑ์
และ/หรื อบริ การของธนาคารได้ โดยการแจ้ งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เช่น Call Center โทร. 0-2111-1111
หรื อสาขาของธนาคาร เป็ นต้ น
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