ข้อตกลงและเงือนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account)

หน้าที ( / )

1. ทุกครังทีเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามทีธนาคารกําหนดให้ครบถ้วน และให้ขอ้ มูลหรือกรอกรายการใน
คําขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ระบุเงือนไขการลงนามสังจ่าย และให้ตวั อย่างลายมือชือไว้กบั ธนาคาร โดยผูฝ้ ากจะต้อ งไม่ใช้นามแฝง
หรือปกปิ ดชือจริงในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
2. ผูฝ้ ากต้องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ทีเป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิประโยชน์ภายใต้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทียัง
ไม่หมดอายุ หรือผูท้ มีี อายุตงแต่
ั 65 ปี ขนไป
ึ โดยสามารถเปิ ดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และชือบัญชีตอ้ งเป็ นบุคคลคนเดียวเท่านัน
3. ไม่กาํ หนดจํานวนเงินขันตําในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก (เปิ ดบัญชี 0 บาท) และการฝากเพิมเติมทุกครัง
4. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้แก่ผูฝ้ าก ผูฝ้ ากจะโอนเปลียนมือ แก้ไข หรือฉี กแผ่นใดแผ่นหนึงไม่ได้และต้องเก็ บรัก ษาไว้ในที
ปลอดภัยมิให้สญ
ู หายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผูอ้ ืนโดยมิได้รบั อนุญาตจากผูฝ้ าก ถ้าชํารุดหรือสูญหายจะต้องรีบแจ้ง
ให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีทีสมุดคู่ฝากสูญหายให้แสดงหลักฐาน
การแจ้งความเพือประกอบการพิจารณาของธนาคารด้วย
5. ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบียในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการทีธนาคารประกาศกําหนดไว้ในแต่ละขณะ รวมทังยอมให้
ธนาคารมีสทิ ธิเปลียนแปลงอัตราดอกเบียเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการกําหนดหรือเปลียนแปลงอัตราดอกเบียไว้ในที
เปิ ดเผย ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร
(krungthai.com) และเมือธนาคารประกาศเปลียนแปลงอัตราดอกเบียดังกล่าวแล้ว ผูฝ้ ากตกลงให้ถืออัตราดอกเบียทีธนาคาร
ประกาศเปลียนแปลงใช้บงั คับกับเงินฝากของผูฝ้ ากทีได้ฝากไว้ทนั ที และยอมรับดอกเบียตามอัตราทีได้เปลียนแปลงนัน ทังนีไม่
ต้องนําสมุดคูฝ่ ากมาให้ธนาคารจดแจ้งการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียอีก
6. การเปลียนแปลงข้อมูลส่วนตัว ลายมือชือ ทีอยู่ หรือเงือนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลัก ษณ์อกั ษรตามแบบฟอร์มที
ธนาคารกําหนด พร้อมยืนเอกสารหลักฐานทีเกียวข้องและตัวอย่างลายมือชือ ทีอยู่ หรือเงือนไข ทีต้องการเปลียนแปลง
7. การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกียวกับการฝากหรือถอนเงินนัน ผูฝ้ ากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกทีลบออกไม่ได้ดว้ ย
วิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนันธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึน
8. ทุกครังทีฝากหรือถอน ผูฝ้ ากต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจลงนามของสาขา เพือลงรายการการฝากหรือถอน แล้ว
ตรวจสอบจํานวนเงินทีนําฝากหรือถอน และยอดคงเหลือให้ถกู ต้อง ถ้าปรากฏว่าผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพือแก้ไขทันที
9. เช็ค ตัวแลกเงิน ใบสังจ่าย หรือตราสารอืนทีเปลียนมือได้ ทีนํามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพือเรียกเก็บเท่านัน และผูฝ้ าก
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามอัตราทีธนาคารกําหนด ทังนี ไม่ว่าจะเรียกเก็ บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรือไม่ โดยผูฝ้ ากจะได้รบั ผลตอบแทนด้านดอกเบีย หรือเป็ นผลให้ถกู ต้องตามเงือนไขของธนาคาร หรือมีสทิ ธิถอนเงินตามตราสาร
นันได้ต่อเมือธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผูฝ้ ากต้องมาขอรับ
คืนไปภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนดเพือไปดําเนินการเองต่อไป
10. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากหรือใบรับฝาก ยังถือไม่ได้วา่ ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทังนี ผูฝ้ ากควร
นํา สมุด คู่ฝากมาปรับรายการอย่างน้อยเดือ นละ 1 ครัง โดยสามารถทํารายการได้ทุก สาขา หรือที เครืองปรับสมุด อัต โนมัติ
(Passbook Update Machines)
11. หากผูฝ้ ากทําธุรกรรมโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝาก อาทิเช่น การทํารายการฝากโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝาก หรือการทํารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผ่านตู้ ATM/ADM หรือ การทํารายการโอนเงินผ่าน KTB Netbank / Krungthai NEXT เป็ นต้น มีจาํ นวนรายการรวมกันเกินกว่า
รายการ เมือผูฝ้ ากนําสมุดคูฝ่ ากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้เหลือเป็ นรายการยอดรวม
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12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

ด้านเดบิ ตและเครดิ ตอย่างละรายการ และหากผูฝ้ ากประสงค์ข อรายละเอีย ดรายการยอดรวมนัน จะต้องติด ต่อให้สาขาออก
รายการเคลือนไหวทางการเงิน (Statement)
ดอกเบียทีผูฝ้ ากได้รบั ไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบียทีพึงได้รบั ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงรายการบัญชีหรือจํานวนเงินใน
บัญชีเงินฝากให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริงได้ทนั ที
กรณีดอกเบียบัญชีเงินฝากพืนฐานทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเพือการยกเว้นภาษี เงินได้ สําหรับดอกเบียเงินฝากทีต้อง
จ่ายคืนเมือทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าทีหักภาษี ณ ทีจ่าย จากดอกเบียของ
บัญ ชีเงินฝากนันเพือนําส่งให้แ ก่ก รมสรรพากร แต่หากจํานวนดอกเบียเงินฝากดังกล่าวมีไม่เพีย งพอ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักภาษี สว่ นทีขาดจากยอดเงินทีฝากอยูก่ บั ธนาคารได้
หากธนาคารมีการนําเงินเข้าบัญชีของผูฝ้ ากไม่วา่ จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึงเป็ นการนําเข้าผิดบัญชีโดยผูฝ้ ากไม่มีสทิ ธิในเงินจํานวน
นัน ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผูฝ้ ากได้ทนั ที อย่างไรก็ตามภายหลังการทํารายการดังกล่าวแล้วธนาคาร
จะแจ้งให้ผฝู้ ากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผูฝ้ ากไม่มีให้หกั หรือมีไม่เพียงพอให้หกั คืนได้ครบถ้วน ผูฝ้ ากยินยอม
ชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้วนทันทีทีได้รบั แจ้งจากธนาคาร
ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผูฝ้ ากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทังแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามทีธนาคารกําหนด ต่อเจ้าหน้าทีของธนาคาร
การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องดําเนินการถอนเงินทีสาขาเจ้าของบัญชีเท่านัน โดยผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ รวมทังเอกสารหลักฐานตามทีธนาคารกําหนดต่อเจ้าหน้าที
ธนาคาร
กรณีบญ
ั ชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) ไม่มีรายการเคลือนไหว (ฝาก-ถอน) ติดต่อกัน 24 เดือน หรือผูฝ้ ากไม่ได้
เป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิประโยชน์ภายใต้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุ ธนาคารมีสทิ ธิเปลียนประเภทผลิตภัณฑ์
จากบัญชีเงิ นฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) เป็ นบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์ตามปกติของธนาคาร โดยกรณี การเปลียน
ประเภทผลิตภัณฑ์ เนืองจากบัญชีไม่มรี ายการเคลือนไหวติดต่อกัน 24 เดือน ธนาคารจะแจ้งให้ผฝู้ ากทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30
วัน และสําหรับกรณีการเปลียนประเภทผลิตภัณฑ์ เนืองจากผูฝ้ ากไม่ได้เป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิ ประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ธนาคารขอสงวนสิทธ์ทีจะแจ้งให้ผูฝ้ ากทราบ เมือธนาคารเปลียนสถานะผลิต ภัณ ฑ์เรีย บร้อ ยแล้ว โดยผูฝ้ ากตกลงยิน ยอมให้
ธนาคารจ่า ยดอกเบี ย และเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนี ย มต่างๆ ตามอัต ราที ธนาคารประกาศกํา หนดสํา หรับ บัญ ชีเงิ น ฝากประเภท
ออมทรัพย์ปกติดงั กล่าว
กรณีบญ
ั ชียงั คงสถานะเป็ นบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษา
บัญชีเงินฝาก
กรณี ผูฝ้ ากมีก ารสมัครใช้บริก ารบัต รอิเล็กทรอนิก ส์ประเภทไม่มีประกัน (KTB Shop Smart Classic) หรือ บัตรเดบิ ตกรุ งไทย
มาสเตอร์การ์ด (Krungthai Mastercard Debit Card) กับบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบตั รเดิมหมดอายุ
ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) ในอัตราและหลักเกณฑ์
ทีธนาคารประกาศกําหนด เว้นแต่จะได้รบั ยกเว้นตามข้อตกลงและเงือนไขฉบับนี
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21. ผูฝ้ ากยิน ยอมให้ธนาคารมีสิทธิ เพิมเติม และ/หรือเปลียนแปลงเงือนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทังหลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามทีธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิ ดประกาศ
ให้ผู้ฝากทราบในที เปิ ด เผย ณ สํานัก งานใหญ่ แ ละสํานักงานสาขาของธนาคารแต่ ล ะแห่งที ให้บ ริก าร และผ่า นทางเว็ บ ไซต์
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com)
22. เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารทีส่งไปยังทีอยู่ หรือสถานทีทํางาน หรือสถานทีติดต่อได้ หรือ ทาง e-mail address หรือ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึงระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี หรือทีผูฝ้ ากได้แจ้งไว้กบั ธนาคาร ผูฝ้ ากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้สง่ ให้เรียบร้อย
และโดยชอบแล้ว
23. เมือธนาคารทราบว่าผูฝ้ ากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผูฝ้ ากทันที ผูร้ บั มรดกหรือผูจ้ ดั การมรดกของผูฝ้ ากมีสทิ ธิ ที
จะรับเงินฝากคืน โดยนําสมุด คู่ฝากหรือใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ทีธนาคารต้องการ มาพิสจู น์จนเป็ น ทีพอใจแก่ธนาคาร
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
24. ในกรณีทีผูฝ้ ากมีหนีสินใดๆ ค้างชําระอยู่กบั ธนาคาร ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากไม่ว่า
ทังหมดหรือบางส่วน เพือชําระหนีทีผูฝ้ ากค้างชําระอยูก่ บั ธนาคารได้ทนั ที
25. กรณีทีผูฝ้ ากเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชือตนเองเป็ นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผูเ้ ดียว แม้ว่าเงือนไขการสังจ่ายจะระบุว่ามีอาํ นาจสังจ่าย
แต่เพียงผูเ้ ดี ยวหรือสังจ่ายร่วมกับบุค คลอืนหรือคนหนึงคนใดมีอาํ นาจสังจ่ายหรือเงือนไขการสังจ่ายอืนๆ ก็ต าม ผูฝ้ ากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารถือว่าสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากนันเป็ นสิทธิของผูฝ้ ากซึงเป็ นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผูเ้ ดียว
26. ในกรณีทีมีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ธนาคารต้องเปิ ดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผูฝ้ าก
หรือลูกค้าของผูฝ้ ากรายหนึงรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าทีหรือหน่วยงานของรัฐ เมือธนาคารได้รบั การร้องขอ ผูฝ้ ากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทํารายการเกียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของผูฝ้ ากต่อเจ้าหน้าทีหรือหน่วยงาน
ของรัฐได้ทกุ ประการ
27. ผูฝ้ ากตกลงทีจะไม่นาํ บัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอืน ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงการโอนสิทธิ เรียกร้องในบัญ ชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิ ในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทังจํานวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
28. ผูฝ้ ากตกลงว่า ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากเมือใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอนั ควรสงสัยได้ว่าบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผูฝ้ าก หรือผูท้ ีเกียวข้อง
กับ ผูฝ้ าก หรือลูก ค้าของผูฝ้ ากรายใดรายหนึง เป็ น บัญ ชี หรือมีธุรกรรมทางการเงิน ทีเกียวข้องกับการดํา เนิน การที ทุจริต หรือ
ผิดกฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมทีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงธุรกรรมทีเกียวกับการฟอกเงิน หรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผูฝ้ ากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารสําหรับการดําเนินการในกรณี
ดังกล่าวทังสิน
29. ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ข้อมูลเกียวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื อ
ธุรกรรมต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของผูฝ้ าก ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผูฝ้ ากทีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคาร
หรือทีธนาคารได้รับหรือเข้า ถึงได้จากแหล่งอืน หรือข้อมูลอืนใดตามที หน่วยงานหรือคณะกรรมการทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ข้อมูล” รวมทังให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผูฝ้ ากให้แก่บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผูร้ บั โอนสิทธิ
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หน้าที ( / )

30.
31.

32.
33.

34.
35.

36.
37.

เรีย กร้อ ง และ/หรือนิ ติ บุค คลใดๆที ธนาคารเป็ น คู่สญ
ั ญาหรือมีค วามสัม พัน ธ์ด ้ว ย ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูล การให้และ/หรือปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
ของธนาคาร การที ธนาคารจ้า งหรือ มอบหมายให้บุค คลอื นดํา เนิ น การแทน ไม่ว่า งานเกี ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศ งาน
ติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถาม เป็ นต้น ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน รวมถึงเพือปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ
ทีใช้บงั คับกับธนาคาร โดยผูฝ้ ากรับทราบว่า ผูฝ้ ากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. - หรือสาขา
ของธนาคาร ทังนี ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลียนแปลง เพิมขึน หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบ
ทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com)
ผูฝ้ ากรับ ทราบว่า การรับจ้า งเปิ ด บัญ ชี การซือขายบัญ ชี หรือการยิ น ยอมให้ผอู้ ืนใช้บัญ ชี ในการกระทําความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
ผูฝ้ ากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบตั ิตามข้อตกลง และเงือนไขต่างๆ ทีได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิตามที
ธนาคารได้ก าํ หนดไว้ ทังทีมีอยู่แล้วในขณะนี และ/หรือทีจะมีต่ อไปในภายหน้าทุกประการ ทังนี ตามทีธนาคารแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้าตามช่องทางทีธนาคารกําหนด
ผูฝ้ ากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริก ารเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) ฉบับนีทังหมดแล้ว
เห็นว่าเป็ นไปตามความประสงค์ของผูฝ้ ากทุกประการ
ผูฝ้ ากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดังกล่าวตามที
ธนาคารกําหนดไว้ในขณะนี และ/หรือตามทีธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลียนแปลง ในภายหน้าทุกประการ รวมทังให้ถือว่า
ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการต่างๆ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของใบคําขอเปิ ดบัญชีเงิ นฝากด้วย โดยหากผูฝ้ ากไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริการและ/หรือคําเตือนไม่ว่าข้อหนึงข้อใดจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคล
ใดๆ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนดังกล่าวในทันทีทีธนาคารเรียกร้อง และในกรณีทีมีความบกพร่อง
ผิดพลาดเกิดขึนไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนันจะเกิดขึนด้วยเหตุใดก็ตาม ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทกุ ประการใน
การแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริง ซึงรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน และ/หรือโอนเงินจากบัญชีตา่ งๆ
ของผูฝ้ ากทีมีอยูก่ บั ธนาคาร โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผูฝ้ ากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผฝู้ ากทราบถึงการ
หักเงินและ/หรือโอนเงินดังกล่าว
ผูฝ้ ากรับรองว่าข้อมูลที ระบุไว้ในใบคํา ขอเปิ ด บัญ ชี เงิ นฝาก และเอกสารประกอบอืนใดทีได้ให้ไว้แก่ ธนาคาร มีค วามถูก ต้อ ง
ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ
ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบและหรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของผูฝ้ ากจากส่วน
ราชการทีเกียวข้อง รวมทังติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือทังหมดของผูฝ้ ากจากบุคคลหรือนิติบุค คลใดก็ได้ในกรณี ที
จําเป็ นและ/หรือในกรณีทธนาคารเห็
ี
นสมควร
ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิมเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถกู ต้องครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั ตังแต่วนั ทีทําใบคําขอเปิ ด
บัญชีเงินฝาก และเพือประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตจากกลุม่ มิจฉาชีพ
ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารนําเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผฝู้ ากทราบ ซึงรวมถึงการส่ง
หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
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