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 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงนิอิเล็กทรอนิกส์  
(Krungthai e-Money) (เลขท่ีอ้างอิง 1/2563) 

เงิน อิ เล็ กท รอนิ กส์  (Krungthai e-Money) หมายถึ ง  บั ต ร  (e-Money Card) ห รือ  ก ระ เป๋ า เงิ น

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า “บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์” เป็นบตัรที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึง่ต่อไป

จะเรียกว่า “ธนาคาร” ออกให้แก่ผู้ ซือ้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้ท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น เบิก

ถอนเงินสด ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นต้น รวมถึงการใช้บริการ และ/หรือการท าธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่

ธนาคารได้จดัให้มีขึน้ผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ที่ธนาคารก าหนดไว้แล้วในขณะนี  ้และ/หรือที่จะมีขึน้ต่อไปใน

ภายหน้าทุกประการ โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการ

ใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้

1. ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงท าการสมคัรขอใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามขัน้ตอน และวิธีการของ

ธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนผ่านทางช่องทางการให้บริการตามที่ธนาคารก าหนดไว้ โดยจะต้องใช้เลขที่บัตร

ประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล / อื่นๆ ที่แท้จริงของตนเท่านัน้ รวมทัง้เอกสาร

หลกัฐานอื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด 

2. การเก็บรักษาบตัรและรหสัผ่าน 

 2.1  เมื่อผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่าน (Password)    

ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “รหัสผ่าน” ให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ หรือผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด

รหสัผ่านด้วยตนเองในขัน้ตอนขอสมคัรใช้บริการ โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รหสัผ่านนีไ้ด้เองในภายหลงัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของธนาคาร   

2.2  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมและรับทราบว่าการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้ควบคู่

กบัรหสัผ่าน และผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่เก็บรักษาบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหสัผ่านเป็นอย่างดีและ

เก็บไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย ไม่ท าลาย ท าให้เสียหายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เก็บรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ หากเกิด

ความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรือการเปิดเผยรหสัดงักล่าวข้างต้น หรือจากเหตอุื่นใดก็ตาม ธนาคาร

ไม่จ าต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

2.3   หากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีการส่งมอบบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหสัผ่านให้ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มา ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งและจดัส่งข้อมลูของผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทอดต่อๆ มาให้แก่ธนาคาร และแจ้งให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มาติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อ

ยินยอมรับทราบ ผกูพนั และปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด
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และภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ตลอดจนจะต้องให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มาทราบว่า

จะต้องใช้บตัรตามวตัถปุระสงค์ที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้แจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมลูบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้นี  ้หากธนาคารได้รับความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิได้มีการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายพร้อมทัง้ดอกเบีย้ตามอตัราที่กฎหมายก าหนดให้แก่ธนาคารทุกประการ 

โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารกระท าการใดๆ เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทา

ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กับธนาคารได้ โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่

อย่างใด 

3. การใช้บริการเบิกถอนเงินสด ช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM/ADM) 

3.1 ในการใช้บริการผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ทุกครัง้ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องใสร่หสัผ่านควบคู่กบัการใช้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากใสร่หสัผ่านผิด จ านวน 3 ครัง้ติดต่อกนัแล้ว บตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วจะถูกระงบัการใช้บริการโดยอตัโนมตัิทนัที  หากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จ ารหสัผ่านเดิม

ได้ให้ติดต่อสาขาหรือจุดบริการของธนาคารเพื่อขอใช้รหสัผ่านเดิม และขอยกเลิกการระงบัการใช้บริการโดยไม่มี

ค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จ ารหสัผ่านเดิมไม่ได้ ให้ติดต่อสาขาหรือจุดบริการเพื่อขอออก

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหสัผ่านใหม่ โดยตกลงยินยอมช าระอตัราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารก าหนด 

3.2  ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้รหสัผ่านท ารายการใดๆ อนัเก่ียวเนื่องกับการใช้บริการบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์นีจ้นเสร็จสิน้สมบูรณ์แล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ตกลงยินยอมผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ และไม่สามารถยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

รายการดงักลา่วได้อีก 

3.3  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอมรับว่าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร เม่ือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ถูกเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ยึดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และปรากฏว่าบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ใบนัน้มีการเขียนหรือท าให้ปรากฏเป็นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจท าให้เป็นที่เข้าใจได้ว่าตัวเลข

ดงักล่าวเป็นรหสัผ่านของบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใบนัน้ ซึ่งผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ใดได้ท าไว้จะถือได้ว่า

เป็นการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขของข้อตกลงฉบบันีว่้าเป็นการรักษารหสัผ่านให้เป็นความลบั 

 4. การใช้บริการช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้า/จุดบริการที่ธนาคารก าหนด ในกรณีที่ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ได้ลงลายมือชื่อบนด้านหลังบัตรส าหรับการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ช าระค่าสินค้าและ/หรือ

ค่าบริการที่ร้านค้าไว้แล้ว หากปรากฏมีการขูดลบหรือขีดฆ่าลายมือชื่อด้านหลงับัตร  ไ ม่ว่ากรณีใดอันเป็นการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อดังกล่าวแล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงและ รับทราบว่าว่าบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ใบดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่ร้านค้าได้อีก นอกจากนี ้หากมีการ
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มอบบตัรให้บคุคลอื่นยึดถือและ/หรือใช้บัตรภายหลงัจากการลงนามด้านหลงับตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อมาจะไม่สามารถใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่

ร้านค้าได้ แต่ยังคงใช้ช าระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการผ่านช่องทางอื่น เช่น ผ่าน เคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM/ADM) และ/หรือใช้เบิกถอนเงินสดได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ซึ่งหากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทอดใดก็ตามประสงค์จะขอคืนเงินที่เหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์นัน้ตกลงจะ

ด าเนินการตามที่ระบใุนข้อ 31. 

5.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการท ารายการต่างๆได้ตามที่ธนาคารเปิด

ให้บริการ โดยมีวิธีการท ารายการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ธนาคารก าหนด และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ตกลงยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงผู้ ให้บริการในการอ านวยความสะดวกในการซือ้สินค้า และ/หรือบริการ       

และ/หรือช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการและท าธุรกรรมตามค าสัง่ของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารมิได้

รับประกันคุณภาพของสินค้า และ/หรือบริการดงักล่าว หากมีปัญหาเก่ียวกับการใช้สินค้า และ/หรือบริการ หรือ

ความช ารุดบกพร่องของสินค้า และ/หรือบริการ รวมทัง้การคืนสินค้า การยกเลิกการใช้บริการ หรือการปรับปรุง

สินค้า หรือการใช้บริการ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงด าเนินการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ ให้บริการของสินค้า 

และ/หรือบริการนัน้ๆ ด้วยตนเอง โดยหากต้องมีกรณีการคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ตกลงด าเนินการเรียกร้องเงินคืนดงักลา่วจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรงเช่นกนั ทัง้นี ้ธนาคารไม่มี

หน้าที่ต้องคืนเงินค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการให้กบัผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด 

6.  ในกรณีที่บตัรสญูหาย หรือถูกโจรกรรม หรือช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์สามารถระงับการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหัสผ่านชั่วคราว หรือยกเลิกการใช้

บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโดยเคร่ืองมือสื่อสารอย่างอื่น  หรือวิธีการอื่นซึ่งสามารถ

ติดต่อกันได้ในท านองเดียวกัน ที่ Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือส านักงานใหญ่

หรือที่ท าการสาขาของธนาคารทกุแห่ง (ในวันและเวลาท าการ) โดยการระงบัการใช้บริการชัว่คราว หรือการยกเลิก

การใช้บริการจะมีผลสมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนเสร็จสิน้ตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด และธนาคารจะแจ้งผลการระงบั หรือยกเลิกบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหสัผ่าน ให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบในคราวเดียวกนั           

       หากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะยกเลิกการระงับการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์      

และ/หรือรหสัผ่าน ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องติดต่อสาขาหรือจดุบริการของธนาคารเพื่อยืนยนัรหสัผา่นเดิม 

7.  ในกรณีที่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้งระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหัสผ่าน หากมี

ความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ก่อนการระงับ หรือยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหัสผ่านมีผลสมบูรณ์          

ผู้ ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ ส่วนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากการระงบั 
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หรือยกเลิก บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือรหสัผ่านมีผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องรับผิด

ชดใช้คืนให้แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้นแต่ความเสียหายหรือภาระหนีท้ี่เกิดขึน้นัน้เป็นการกระท าของผู้ ถือบตัรเอง 

8.  ในกรณีที่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอออกบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย หรือถูก

โจรกรรม หรือช ารุดใช้การไม่ได้ และ/หรือขอท าบัตรใหม่ในขณะที่บัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรือยังสามารถ

ใช้ได้ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องติดต่อขอท าบัตรใหม่ ณ ที่ท าการสาขาหรือจุดบริการของธนาค าร           

โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับบตัรใหม่ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด  

9.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า การกระท าใดๆ ที่กระท าผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเป็นการ

กระท าของผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือบคุคลอื่น ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม หากได้กระท าไปโดยผ่านรหสัผ่าน

หรือลายมือชื่อด้านหลงับัตรแล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้องสมบูรณ์ของ         

ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลผูกพนัผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสมือนหนึ่งเป็นการกระท าโดยผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์เอง และผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าวทุกประการ 

รวมทัง้ให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็น

หลกัฐานในการท าธุรกรรมผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้นัน้ๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคาร

สามารถใช้ข้อมลูการด าเนินการดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่า ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ได้ท าธุรกรรมผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ            

โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องท าหรือ ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ 

ธนาคารจะได้แจ้งหรือจะมีการก าหนดไว้อย่างชดัเจน และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับ

ผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วข้างต้น โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบ

ในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วข้างต้นทุกประการ เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 10. นอกจากนี ้ใน

กรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้แก่ธนาคาร อันเนื่องมาจากการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่ธนาคารโดยสิน้เชิง โดย

ไม่มีเง่ือนไขแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

10. ธนาคารจะรับผิดต่อผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี:้ 

 10.1 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบเคร่ืองมือ โอนเงิน (“เคร่ืองมือโอนเงิน” ให้หมายความถึง บัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ รหสัผ่าน หรือเคร่ืองมืออื่นใดที่ธนาคารมอบให้ผู้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

โอนเงินเข้าหรือออกจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และเกิดรายการ

โอนเงินผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ  

    10.2 เกิดรายการโอนเงินผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ 
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11.  การโอนเงิน/หกัเงินจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 11.1  การโอนเงินระหว่างบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  สามารถโอนได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัตร และ              

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั 

 11.2  การโอนเงินจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีเงินฝาก สามารถโอนได้ไม่เกินยอดเงินคงเหลือ 

ในบตัร และไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั 

 11.3  การหักเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อช าระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารด าเนินการหกัเงินจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อช าระหนีด้ังกล่าวให้แก่ผู้ขายหรือผู้ ให้บริการตามข้อตกลงที่ธนาคารมีอยู่กับผู้ขายหรือผู้ ให้บริการได้ไม่เกิน

ยอดเงินคงเหลือในบตัร และไม่จ ากดัจ านวนครัง้ต่อวนั          

 11.4  ในกรณีที่บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีทัง้รายการหกัเงินจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์และโอนเงินเข้าบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ในคราวเดียวกัน ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินเข้าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อน แล้วจึงจะ

ด าเนินการหกัเงินออกจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

12.  ผูถื้อบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกบับญัชีเงินฝากของผูร้ับโอนเงินหรือผูข้ายหรือ  

ผู้ให้บริการ และข้อมูลการโอนเงินที่ธนาคารได้รับจากผู้ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่นจ านวนเงินที่ผู้ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์จะโอนให้ผู้รับโอนเงินหรือผู้ขายหรือผู้ให้บริการแต่ละราย เลขที่บญัชีเงินฝากหรือเลขที่บตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับโอนเงินหรือผู้ขายหรือผู้ให้บริการแต่ละราย เป็นต้น เป็นสาระส าคัญที่ธนาคารจะ

ด าเนินการต่างๆ ตามค าสัง่ของผู้ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงชื่อบัญชีเงินฝาก 

และไม่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูใดๆ อีก และเมื่อธนาคารได้ด าเนินการใดๆ ตามข้อมลูดงักล่าวข้างต้น จากบุคคล

ใดๆ ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ให้ถือว่าธนาคารได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่องผิดพลาด

ใดๆ เกิดขึน้จากการด าเนินการตามข้อมลูดงักลา่วแล้ว ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบในการกระท า

และในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่วทกุประการ โดยธนาคารไม่จ าต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

13.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติมเงินในบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สาขาของธนาคารหรือจดุบริการอื่นๆ 

ที่ธนาคารเปิดให้บริการตามวงเงิน/จ านวนเงินและสกลุเงินที่ธนาคารก าหนด 

14.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สาขาธนาคาร

,เค ร่ืองฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ  (ATM/ADM), Mobile Application (e-Wallet) และ  Call Center หมายเลข          

02-111-1111 (ตลอด 24 ชัว่โมง) หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารก าหนด  รวมทัง้  สามารถตรวจสอบวนัหมดอายุ

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สาขาธนาคาร โดยแจ้งหมายเลขหน้าบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามช่องทางอื่นตามที่

ธนาคารก าหนด  
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15.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ที่สาขาธนาคาร,เคร่ืองฝาก-ถอนเงิน

อตัโนมตัิ (ATM/ADM) เฉพาะ 5 รายการย้อนหลงั, Mobile Application (e-Wallet) และช่องทางอ่ืนตามที่ธนาคาร

ก าหนด โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 

ตามอตัราและวิธีการที่ธนาคารประกาศก าหนด 

16.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือ

ค่าบริการส าหรับการจดัท าบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าท าบตัร) ค่าบริการรายปี และการใช้บริการต่างๆ ผ่านบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการอื่นใดที่ธนาคารจะท าการเรียก

เก็บจากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในภายหน้าได้ตามอตัราและวิธีการที่ธนาคารประกาศก าหนด โดยตกลง

ยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการดังกล่าว จากบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ

บญัชีเงินฝากทัง้หมดทุกประเภทและวงเงินสินเชื่อทุกวงเงินของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่กับธนาคารได้

ทันที แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช าระเป็นเงินสดรวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกการให้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น รวมทัง้อตัรา

ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ และ/หรือสิทธิต่างๆ ที่ธนาคารให้แก่ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิธีการค านวณอตัราดงักล่าว เฉพาะแต่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์รายใดรายหนึ่งหรือทุก

รายเม่ือใดก็ได้ และ/หรือวิธีการดงักลา่วเม่ือใดก็ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ดงันี ้

16.1 กรณีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่วท าให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสียประโยชน์ 
ธนาคารจะเปิดเผยให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรและประกาศ ณ ที่ท าการส านกังาน/สาขาธนาคาร หรือเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website ของธนาคาร 
แผ่นพบั แบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ ใช้บริการทราบข้อมลูดงักลา่ว  

16.2 กรณีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์หรือเป็นการลดภาระแก่ผู้ ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นัน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บงัคบัได้ทนัที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบภายใน 30 วนั ภายหลงัการมีผลใช้บงัคบั 
17.  หากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่า ธนาคารหกัเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการ 

ไม่ถกูต้อง ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน10 วนั นบัจากวนัที่

ธนาคารหกัเงินของผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่แจ้งให้ธนาคารทราบถึงความไม่

ถูกต้องภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ถือว่าธนาคารได้ด าเนินการโดยถูกต้อง

สมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องเงินหรือค่าเสียหายใดๆ จาก

ธนาคารในภายหลงั 
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18.  เพื่อให้การใช้บริการบรรลตุามวตัถุประสงค์ของข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้

ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ของผู้ ถือ

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่กบัธนาคาร เพื่อด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงฉบบันีต้ลอดไปโดยผู้ ถือ

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมนี ้จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้บริการ 

19.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิได้รับใบบนัทึกรายการเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการใช้บริการ การซือ้

สินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสด ผ่านสาขาของธนาคาร เคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM/ADM) เคร่ือง EDC  website ของธนาคาร หรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคาร กรณีการเบิกถอน

เงินสดผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) หากใบบันทึกรายการหมด หน้าจอเคร่ืองฝาก-ถอนเงิน

อัตโนมัติ (ATM/ADM) จะขึน้ข้อความว่า “ใบบันทึกรายการหมด จะท ารายการต่อหรือไม่” ซึ่งผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกท ารายการเบิกถอนเงินสดต่อไปได้แต่จะไม่ได้รับใบบนัทึกรายการ ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึน้ได้จาก Call Center หมายเลข 02-111-1111 หรือช่องทางอื่น

ตามที่ธนาคารก าหนดไว้ 

เมื่อผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับใบบันทึกรายการเพื่อเป็นหลักฐานแสดงรายการการใช้บัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หากมี

รายการใดรายการหนึ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทักท้วงภายใน    

10 วันท าการ นับแต่วันที่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับใบบันทึกรายการ หากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิได้

ทกัท้วงภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าจ านวนเงินที่ปรากฏ

ในใบบนัทกึรายการเป็นรายการที่ถกูต้องตามความจริงทกุประการ 

20.  กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือได้รับแจ้งข้อผิดพลาดจากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจทุกประการในการแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถกูต้องตาม

ความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก และ/หรือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ

เบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ทัง้หมดทกุประเภทและทกุวงเงินที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่กบัธนาคารได้โดยธนาคารมิ

ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนล่วงหน้า โดยธนาคารจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือธนาคารทราบถึงความผิดพลาด

ดังกล่าว โดยมีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด

ตามที่ได้แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ

ที่เก่ียวกับการหกัเงิน และ/หรือเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือการด าเนินการของธนาคารซึ่งเป็นเอกสารที่ธนาคาร

จัดท าขึน้เพื่อแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดข้างต้น เป็นเอกสารที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและใช้เป็น

พยานหลกัฐานตามกฎหมายได้ทกุประการ 
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21.  ในกรณีผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์พบความบกพร่องผิดพลาดใดๆ จากการหกัเงิน และ/หรือการโอนเงินผ่าน 

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งรายละเอียดของข้อมูล เช่น วันเวลาที่ท ารายการ 

บญัชีเงินฝากที่เก่ียวข้องในการหกัเงิน และ/หรือโอนเงิน ประเภทรายการ จ านวนเงินที่โอนเข้าหรือโอนออก ชื่อและ

สถานที่ติดต่อของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ธนาคารทราบทันที โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ยินยอมให้ธนาคารด าเนินการตรวจสอบความบกพร่องผิดพลาดกับรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคาร

ทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่องผิดพลาดดังกล่าว เกิดจากการกระท าของผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์เอง และธนาคารได้ด าเนินการไปตามข้อมลูที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้แจ้งหรือให้ข้อมลูแล้ว 

ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หกั 

และ/หรือโอนดงักล่าว รวมทัง้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ นอกจากนี ้หากธนาคารต้องจ่ายเงินจ านวนใดๆ 

ให้แก่บุคคลใดเนื่องจากความผิดพลาดข้างต้นแล้ว ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะช าระเงินจ านวนดงักล่าว

พร้อมดอกเบีย้ ในอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผิดนดัช าระหนี ้ตามประกาศของธนาคาร ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ดอกเบีย้

ผิดนัด” โดยหากธนาคารได้ประกาศก าหนดอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวหลายอัตรา ก็ให้ใช้อัตราสูงสุดที่ธนาคาร

ประกาศก าหนด ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงได้ ตามที่ธนาคารจะได้ประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้อัตราดอกเบีย้ที่เปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับทันที  นับแต่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ทัง้นี ้นับตัง้แต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นเป็นต้นไป จนกว่าผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะ

ช าระคืนให้แก่ธนาคารเพื่อเป็นการชดเชยทกุจ านวนจนครบถ้วน 

22.  ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหนีเ้งินใดๆ ค้างช าระอยู่กับธนาคาร ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 

ค่าเสียหาย หรือหนีเ้งินซึ่งเกิดขึน้ตามข้อตกลงฉบบันี ้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน

จากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  บัญชีเงินฝาก และวงเงินสินเชื่อทัง้หมดทุกประเภทและทุกวงเงินที่ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่กับธนาคารเพื่อน ามาหักช าระหนีด้ังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารได้ในทันทีโดยธนาคารไม่ต้องขอ

ความยินยอมจากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อีก และหากเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  บัญชีเงินฝาก และวงเงิน

สินเชื่อดงักล่าวมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะน ามาหักช าระหนีไ้ด้ทัง้หมด ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า   

ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีภาระหนีค้้างช าระกับธนาคารตามจ านวนเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ  

โดยพลนั และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมช าระคืนยอดหนีส้่วนที่คงเหลือ พร้อมด้วยดอกเบีย้ผิดนัด  

นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ผิดนัดช าระหนีเ้ป็นต้นไป จนกว่าผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช าระหนี ้

ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน ทัง้นี  ้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมให้ธนาคารงดเว้นการให้บริการบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที และไม่เป็นการตัดสิทธิธนาคารในการที่จะยกเลิกการให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้

ทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึ่งผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่าธนาคารได้
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ปฏิบตัิถูกต้องแล้ว และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงที่จะไม่ยกกรณีดงักลา่วขึน้เป็นข้อกล่าวอ้างหรือเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร 

23.  ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึน้แก่ธนาคาร หรือธนาคารถกูเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ท ารายการช าระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม     

ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื่ อนไขใดๆ 

ทัง้สิน้ รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารกระท าการใดๆ เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้กบั

ธนาคารได้ โดยไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

24.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆก็ตาม ที่ธนาคารได้จัดท าขึน้                  

อนัเนื่องจากการใช้บริการผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์นัน้ มีความถูกต้องทุกประการโดยไม่จ าต้องให้ผู้ ถือบตัรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด 

25.  หากเอกสาร และ/หรือหลกัฐาน และ/หรือรายละเอียดข้อมูลใดๆ ที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ส่งมาให้กับ

ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความผิดพลาดหรือบกพร่อง และผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความ

ประสงค์จะขอแก้ไขความผิดพลาดหรือบกพร่องดงักล่าว หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องแจ้งให้แก่ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่ธนาคารก าหนด พร้อมส าเนาเอกสาร

หลกัฐานที่เก่ียวข้องที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก่อนที่ธนาคารจะน าข้อมูลเข้าระบบของธนาคาร หากผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ธนาคารทราบภายหลงัจากที่ธนาคารได้น าข้อมลูเข้าระบบแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิใน

การไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรแล้ว และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลู

ดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้เอง

ทัง้สิน้ 

26. บรรดาเอกสารหรือหนงัสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยงัผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะส่ง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนน าไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามที่อยู่ และ/หรือส านกังาน 

และ/หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้แจ้งไว้กบัธนาคาร ไม่ว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ก็ตามหรือสง่ไม่ได้เพราะ

มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และ/หรือส านกังานและ/หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่อยู่และ/หรือส านกังานถูก

รือ้ถอนไปและ/หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกระงบัหรือยกเลิกโดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้แจ้งเป็น

หนงัสือต่อธนาคารก็ดี หรือส่งไม่ได้เพราะหาที่ตัง้ที่อยู่และ/หรือส านักงานและ/หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่แจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์นัน้ๆ โดยชอบแล้ว และให้ถือว่าเอกสารหรือหนงัสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นัน้ๆ ได้สง่โดยชอบแล้ว 
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27.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ (1) ธนาคารไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามข้อตกลงฉบบันีไ้ด้ หรือ (2) ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ รับโอนเงิน หรือผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้รับเงิน

จากการโอนเงิน/ช าระเงินค่าซือ้สินค้าและ /หรือบริการผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  หรือ (3) ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถท ารายการช าระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (4) จาก

การที่ท ารายการอื่นๆ ไม่ส าเร็จ อนัเนื่องมาจากกรณีดงัจะกลา่วต่อไปนี ้ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการในครัง้

นัน้ๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรและผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่ถือเอาเหตดุงักลา่วเป็นข้อเรียกร้องให้

ธนาคารรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 27.1 เงินในบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้ธนาคารด าเนินการ 

 27.2 ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีหรือถูกระงับการใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือวงเงินสินเชื่อกับ

ธนาคาร  

 27.3 การโอนเงิน/หักเงินจะเป็นผลให้ยอดเงินในบัญชี หรือจ านวนเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการเกิน

กว่าวงเงินสินเชื่อ หรือวงเงินในบตัรอิเล็กทรอนิส์ที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงไว้กบัธนาคาร 

 27.4 อยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย 

 27.5 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน/หักเงินอยู่แล้ว

ก่อนหรือขณะที่ท ารายการโอนเงิน/หกัเงิน 

 27.6 ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตัิผิดเงื่อนไข หรือข้อตกลงกบัธนาคาร  

 27.7 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณีที่มีความช ารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบ

คอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือระบบการ

ติดต่อสื่อสาร และ/หรือระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่และ/หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือระบบอื่น

ใดที่เก่ียวข้องกับการให้บริการนี ้รวมทัง้ปัญหาทางด้านพลงังาน การกระท าของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก 

(Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง การขนส่งติดขดั  การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) หรือเหตุต่างๆ อันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของธนาคาร           

ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าใช้บริการ หรือต่อการที่ธนาคารจะให้บริการตามข้อตกลง

ฉบบันี ้  

 27.8 ธนาคารยงัไม่ได้รับเอกสารหลกัฐานประกอบการขอใช้บริการจากผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 27.9 มีเหตใุดๆ ตามที่ธนาคารและ/หรือกฎหมายก าหนดเกิดขึน้  

 27.10 ธนาคารมีเหตจุ าเป็นหรือเหตขุดัข้องไม่ว่าประการใดๆ 

28.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์รับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรือที่ได้ส่งมาให้

ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใด มีความถูกต้องแท้จริง และในกรณีที่มีความผิดพลาดในการให้บริการเกิดขึน้ 
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อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรือบกพร่องแห่งเอกสาร และ/หรือข้อมูล และ/หรือรายละเอียดดังกล่าว หรือมี

ข้อบกพร่องผิดพลาดใดๆ เกิดขึน้จากการที่ธนาคารด าเนินการตามเอกสาร และ/หรือข้อมลู และ/หรือรายละเอียด

ดงักลา่วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด โดยผู้ ถือ

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องไปยังผู้ ได้รับประโยชน์เองโดยตรง ทัง้นี ้ผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์จะไม่เรียกร้องให้ธนาคารหักหรือเบิกถอนเงินจากบัญชี เงินฝากของบุคคลซึ่งผู้ ถือบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ระบุหรือของบุคคลใดคืนให้แก่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และขอสละสิทธิในการฟ้องร้องให้

ธนาคารชดใช้เงินหรือค่าเสียหายใดๆ อนัเกิดจากความผิดพลาดดงักลา่วข้างต้น 

29.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่กระท าการใดๆ อนัมีผลให้ธนาคารต้องเข้าร่วมในข้อพิพาทระหว่างผู้ ถือ

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กับบุคคลอื่นใด ซึ่งเก่ียวเนื่องหรือเก่ียวข้องกับการให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตาม

ข้อตกลงฉบับนี ้โดยหากผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีข้อต่อสู้  และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปด าเนิ นการกับ

บคุคลอื่นด้วยตนเอง 

30.  หากธนาคารประสงค์จะยกเลิกการให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงฉบับนี ้ธนาคารจะแจ้งให้    

ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลา

ดงักล่าวให้ถือว่าการให้บริการและข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นอนัสิน้ผลลงทนัที แต่ทัง้นีก้ารยกเลิกการให้บริการดงักล่าว 

ไม่กระทบถึงหนีใ้ดๆ ที่ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังคงค้างช าระอยู่กับธนาคาร รวมทัง้ไม่เป็นการลบล้างสิทธิ 

และ/หรือหน้าที่ที่ธนาคารและผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ต่อกนั อนัเนื่องมาจากการใดๆ อนัได้กระท าไปก่อนที่

การใช้บริการตามข้อตกลงฉบบันีจ้ะเป็นอนัสิน้ผล อนึ่ง ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิ

ระงบั และ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทนัทีในกรณีที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตัิผิดข้อตกลงฉบบันี ้หรือมี

เหตกุารณ์ที่ท าให้ธนาคารเชื่อโดยมีเหตผุลอนัสมควรว่าผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมี

แนวโน้มที่จะมีเจตนาทุจริต และ/หรือท าให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท า     

และ/หรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการยื่นค าขอใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกรณีที่มีเหตกุารณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการประกาศใช้กฎหมายที่ออกใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงการบงัคบัใช้กฎหมายใด หรือในการตีความกฎหมาย ค าสัง่ ระเบียบ หรือข้อก าหนดใดผิดไปจากเดิม 

หรือการที่ทางราชการหรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกค าสัง่ ระเบียบ หรือข้อก าหนดใดขึน้ใหม่ อนัมีผลท าให้

ธนาคารต้องยกเลิกระงบัและ/หรือยกเลิกการให้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทนัที โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ตกลงจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

31.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เม่ือใดก็ได้ ทัง้นี ้หากผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะขอคืนเงินที่เหลือในบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอคืนเงินตาม

ยอดเงินคงเหลือในบัตรโดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคาร
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ก าหนดพร้อมบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงเพื่อขอคืนเงิน ธนาคารจะด าเนินการคืนเงินคงเหลือในบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ภายใน 15 วันนับจากวันที่ ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มาติดต่อธนาคาร โดยตกลงช าระ

ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินตามอตัราที่ธนาคารประกาศก าหนด หรือกรณีบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์สญูหายผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องด าเนินการตามเง่ือนไขตามที่ธนาคารก าหนด อย่างไรก็ตามธนาคารขอสงวนสิทธิในการ

พิจารณาการคืนเงินกบัผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีดงักลา่ว 

32.  ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับจากธนาคาร ซึ่งรวมถึง

ข้อมลูเก่ียวกับค่าธรรมเนียม ค่าบริการ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ หรือข้อมลูอื่นใด ซึ่ง

เป็นข้อมูลเบือ้งต้นได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลผูกพันธนาคาร โดยธนาคารจะได้ประกาศแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักล่าวให้ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ณ ส านกังาน/สาขาของธนาคาร และ/หรือแผ่นพบั 

ใบปลิว แผ่นโฆษณา และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

33.  ข้อตกลงฉบับนีใ้ห้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอ านาจในการ

พิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ตามข้อตกลงฉบบันี ้

34.  ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม สืบค้น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้อมูล

รายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร 

กรมทะเบียนการค้า หรือส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น) บริษัทข้อมูลเครดิต สถาบันการเงิน 

บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ ในกรณีที่จ าเป็นและ/หรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

รายละเอียดบางประการหรือทัง้หมดของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานราชการที่มีอ านาจตาม

กฎหมาย หรือเป็นการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด และยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมลูนีใ้นการแก้ไข ปรับปรุง 

เพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัง้แต่วันที่จัดท าใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลง

ข้อมลูบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้ตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมลูเพื่อการพิจารณาและน าเสนอข่าวสาร ข้อมลู

ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือข้อเสนอพิเศษอื่นของธนาคารให้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง

หรือแจ้งผ่านระบบ SMS ตัง้แต่วนัที่ได้จดัท าใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมลูบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นไป 

และผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ความยินยอมนีม้ีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ผู้ ถือ

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะได้มีการยกเลิกการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร หรือธนาคารยกเลิกการ

ให้บริการแล้วก็ตาม 

35.   ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน        
และ/หรือข้อมลูใดๆ ของผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบัธนาคารหรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้
จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด           
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ข้อมูล” รวมทัง้ให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
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ให้แก่บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือนิติบคุคลนอกกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร  พนัธมิตร
ทางธุรกิจ ผู้ ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มี
สญัญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรือมีความสมัพันธ์ด้ วย        
ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการบริหารจดัการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมลู 
การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร  การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด าเนินการแทน ไม่ว่างานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด          
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย  รวมถึงเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับธนาคาร โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รับทราบว่า ผู้ ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรือสาขาของธนาคาร        
ทัง้นี ้ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึน้หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบ
ทาง Website ของธนาคาร 
36. หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อขัดข้องเก่ียวกับการใช้บริการ ผู้ บัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 ,สาขาของธนาคาร  หรือ

ช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะก าหนดระยะเวลาแก้ไขและแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบภายใน 7 วนั 

นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง รวมทัง้ให้ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ ถือบตัรอิเล็กทรอนิกส์

ทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ได้รับข้อร้องเรียน หากธนาคารพบข้อผิดพลาดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ ถือบตัร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ธนาคารช าระเงินหรือโอนเงินค่าเสียหายดงักลา่วเข้าบญัชีผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

37.  ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผกูพนัและตกลงปฏิบตัิตามคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิของธนาคาร

และเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งธนาคารได้ส่งหรือประกาศ หรือแจ้งไปยัง   

ผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ที่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ละที่ธนาคารจะได้เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี ้คู่มือหรือเอกสารใดๆ 

เก่ียวกบัการใช้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารจะสง่ หรือประกาศ หรือแจ้งเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ให้ถือ

ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนีด้้วย รวมทัง้ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและวิธี

ปฏิบตัิของธนาคาร และ/หรือข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท าเอกสารอื่นใดให้แก่ธนาคารตามที่

ธนาคารและ/หรือทางราชการเป็นผู้ก าหนดด้วย 

38.  ให้ถือว่าข้อตกลงฉบบันีร้วมถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ และ/หรือการท าธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่

ธนาคารได้จดัให้มีขึน้ผ่านบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ที่ธนาคารก าหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือที่จะมีขึน้ต่อไปใน

ภายหน้าทกุประการ เป็นสว่นหนึ่งของใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมลูบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ข้อความ

ใดในใบค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อตกลงฉบับนี ้หรือข้อก าหนดและเงื่อนไข

ดังกล่าวข้างต้น ขัดหรือแย้งกันเอง ผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของธนาคาร             
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และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของธนาคารดงักล่าวเป็นที่สดุ โดยผู้ ถือบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้แย้ง และ/หรือ

เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้จากธนาคาร   

 


