ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
(Krungthai e-Money) (เลขที่อ้างอิง 1/2563)
เงิ น อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ (Krungthai e-Money) ห ม าย ถึ ง บั ต ร (e-Money Card) ห รื อ ก ระเป๋ าเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์” เป็ นบัตรที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึง่ ต่อไป
จะเรี ย กว่ า “ธนาคาร” ออกให้ แ ก่ ผ้ ู ซื อ้ บั ต รเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ไ ด้ รับ อนุ มัติ จ ากธนาคารให้ เป็ น ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ” เพื่อใช้ ทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น เบิก
ถอนเงินสด ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ เป็ นต้ น รวมถึงการใช้ บริ การ และ/หรื อการทาธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่
ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ ้นผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทังที
้ ่ธนาคารกาหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปใน
ภายหน้ าทุกประการ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการ
ใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
1. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงทาการสมัครขอใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามขันตอน
้
และวิธีการของ
ธนาคารให้ ถูกต้ องครบถ้ วนผ่านทางช่องทางการให้ บริ การตามที่ธนาคารกาหนดไว้ โดยจะต้ องใช้ เลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล / อื่นๆ ที่แท้ จริ งของตนเท่านัน้ รวมทังเอกสาร
้
หลักฐานอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
2. การเก็บรักษาบัตรและรหัสผ่าน
2.1 เมื่อผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับอนุมัติให้ ใช้ บริ การแล้ ว ธนาคารจะจั ดส่งรหัสผ่าน (Password)
ซึ่งต่อไปนี จ้ ะเรี ยกว่า “รหัสผ่ าน” ให้ ผ้ ูถื อบัตรเงิน อิเล็ กทรอนิก ส์ทราบ หรื อผู้ถือบัตรเงินอิเล็ก ทรอนิกส์ กาหนด
รหัสผ่านด้ วยตนเองในขันตอนขอสมั
้
ครใช้ บริ การ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถทาการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
รหัสผ่านนี ้ได้ เองในภายหลังตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
2.2 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมและรับทราบว่าการใช้ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องใช้ ควบคู่
กับรหัสผ่าน และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้ าที่เก็บรักษาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และรหัสผ่านเป็ นอย่างดีและ
เก็บไว้ ในที่ปลอดภัย มิให้ สูญ หาย ไม่ทาลาย ทาให้ เสียหายหรื อแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทังเก็
้ บรักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับ เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ หากเกิด
ความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรื อการเปิ ดเผยรหัสดังกล่าวข้ างต้ น หรื อจากเหตุอื่นใดก็ตาม ธนาคาร
ไม่จาต้ องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
2.3 หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีการส่งมอบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่านให้ ผ้ ถู ือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มา ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งและจัดส่งข้ อมูลของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ทอดต่อๆ มาให้ แ ก่ธ นาคาร และแจ้ งให้ ผู้ถือบัตรเงิน อิเล็ กทรอนิก ส์ ท อดต่อๆ มาติดต่อสาขาของธนาคารเพื่ อ
ยินยอมรับทราบ ผูกพัน และปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด
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และภายในระยะเวลาที่ ธนาคารก าหนด ตลอดจนจะต้ องให้ ผ้ ูถื อบัตรเงิน อิเล็ กทรอนิกส์ ทอดต่อๆ มาทราบว่า
จะต้ องใช้ บตั รตามวัตถุประสงค์ที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ แจ้ งไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัต ร
เงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั ง้ นี ้ หากธนาคารได้ รั บ ความเสี ย หายใดๆ อั น เนื่ อ งมาจากมี ก ารเปลี่ ย นผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิไ ด้ มีการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
้
้ยตามอัตราที่กฎหมายกาหนดให้ แก่ธนาคารทุกประการ
โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิ ้น รวมทัง้ ตกลงยินยอมให้ ธนาคารกระทาการใดๆ เพื่อเป็ นการแก้ ไขและบรรเทา
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ กับธนาคารได้ โดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ แต่
อย่างใด
3. การใช้ บริ การเบิกถอนเงินสด ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ ผ่านเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM)
3.1 ในการใช้ บ ริ การผ่านเครื่ องฝาก-ถอนเงิน อัตโนมัติ (ATM/ADM) ทุกครั ง้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็ก ทรอนิก ส์
จะต้ องใส่รหัสผ่านควบคู่กบั การใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากใส่รหัสผ่านผิด จานวน 3 ครัง้ ติดต่อกันแล้ ว บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวจะถูกระงับการใช้ บริ การโดยอัตโนมัติทนั ที หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จารหัสผ่านเดิม
ได้ ให้ ติดต่อสาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารเพื่อขอใช้ รหัสผ่านเดิม และขอยกเลิกการระงับการใช้ บริ การโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จารหัสผ่านเดิมไม่ได้ ให้ ติดต่อสาขาหรื อจุดบริ การเพื่อขอออก
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านใหม่ โดยตกลงยินยอมชาระอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด
3.2 ในกรณีที่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ รหัสผ่านทารายการใดๆ อันเกี่ ยวเนื่องกับการใช้ บริ การบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นีจ้ นเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงยินยอมผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ และไม่สามารถยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข
รายการดังกล่าวได้ อีก
3.3 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยอมรั บว่าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็ นกรรมสิทธิ์ ของธนาคาร เมื่อบัตรเงิน
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ถู ก เครื่ อ งฝาก-ถอนเงิน อัต โนมัติ (ATM/ADM) ยึ ด ไม่ ว่า ด้ วยเหตุผ ลใด และปรากฏว่ าบัต รเงิ น
อิเล็ กทรอนิก ส์ใบนัน้ มีการเขีย นหรื อท าให้ ป รากฏเป็ นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจท าให้ เป็ นที่ เข้ าใจได้ ว่าตัวเลข
ดังกล่าวเป็ นรหัสผ่านของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใบนัน้ ซึ่ งผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อผู้ใดได้ ทาไว้ จะถือได้ ว่า
เป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของข้ อตกลงฉบับนี ้ว่าเป็ นการรักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับ
4. การใช้ บริ การชาระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ ณ ร้ านค้ า/จุดบริ การที่ธนาคารกาหนด ในกรณี ที่ผ้ ูถือบัตรเงิน
อิเล็ กทรอนิ กส์ ได้ ลงลายมือชื่ อบนด้ านหลังบัตรส าหรั บ การใช้ บั ตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ชาระค่าสิน ค้ าและ/หรื อ
ค่าบริ การที่ร้านค้ าไว้ แล้ ว หากปรากฏมีการขูดลบหรื อขีดฆ่าลายมือชื่อด้ านหลังบัตร ไม่ว่ากรณี ใดอันเป็ นการ
แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงลายมื อ ชื่ อ ดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต กลงและ รั บ ทราบว่ า ว่ า บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ใบดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การที่ร้านค้ าได้ อีก นอกจากนี ้ หากมีการ
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มอบบัตรให้ บคุ คลอื่นยึดถือและ/หรื อใช้ บัตรภายหลังจากการลงนามด้ านหลังบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อมาจะไม่สามารถใช้ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการชาระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การที่
ร้ านค้ าได้ แต่ยังคงใช้ ชาระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การผ่านช่องทางอื่น เช่น ผ่านเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM/ADM) และ/หรื อใช้ เบิกถอนเงินสดได้ ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ ซึ่งหากผู้ถือบั ตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ทอดใดก็ ต ามประสงค์ จะขอคืน เงิน ที่ เหลื อในบัตรเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ถื อบัตรเงิน อิเล็ กทรอนิ กส์ นัน้ ตกลงจะ
ดาเนินการตามที่ระบุในข้ อ 31.
5. ผู้ถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการทารายการต่างๆได้ ตามที่ธนาคารเปิ ด
ให้ บริ การ โดยมีวิธีการทารายการเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่ธนาคารกาหนด และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงยอมรั บ ว่ า ธนาคารเป็ น เพี ย งผู้ ให้ บ ริ ก ารในการอานวยความสะดวกในการซื อ้ สิ น ค้ า และ/หรื อบริ ก าร
และ/หรื อชาระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การและทาธุรกรรมตามคาสัง่ ของผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารมิได้
รับประกันคุณภาพของสิ นค้ า และ/หรื อบริ การดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ สินค้ า และ/หรื อบริ การ หรื อ
ความชารุ ดบกพร่ องของสินค้ า และ/หรื อบริ การ รวมทัง้ การคืนสินค้ า การยกเลิกการใช้ บริ การ หรื อการปรับปรุ ง
สินค้ า หรื อการใช้ บริ การ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงดาเนินการติดต่อกับผู้ข ายหรื อผู้ให้ บริ การของสินค้ า
และ/หรื อ บริ ก ารนั น้ ๆ ด้ วยตนเอง โดยหากต้ องมี ก รณี ก ารคื น เงิ น ค่ า สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารแล้ ว ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงดาเนินการเรี ยกร้ องเงินคืนดังกล่าวจากผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรงเช่นกัน ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มี
หน้ าที่ต้องคืนเงินค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การให้ กบั ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด
6. ในกรณีที่บตั รสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชารุดเสียหายใช้ การไม่ได้ หรื อไม่ ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถระงับ การใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่านชั่วคราว หรื อยกเลิก การใช้
บริ การบัตรเงิน อิเล็ กทรอนิก ส์ ผ่านทางโทรศัพ ท์ หรื อโดยเครื่ องมือสื่ อสารอย่ างอื่น หรื อวิธีการอื่น ซึ่งสามารถ
ติดต่อกันได้ ในทานองเดียวกัน ที่ Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรื อสานักงานใหญ่
หรื อที่ทาการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทาการ) โดยการระงับการใช้ บริ การชัว่ คราว หรื อการยกเลิก
การใช้ บริ การจะมีผลสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง จากผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้ วนเสร็ จสิ ้นตามวิธีการที่ ธนาคารกาหนด และธนาคารจะแจ้ งผลการระงับ หรื อยกเลิกบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่าน ให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบในคราวเดียวกัน
หากผู้ถือบัตรเงิน อิเล็ ก ทรอนิ กส์ มีความประสงค์ จ ะยกเลิก การระงับ การใช้ บ ริ การบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
และ/หรื อรหัสผ่าน ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องติดต่อสาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารเพื่อยืนยันรหัสผ่านเดิม
7. ในกรณี ที่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้ งระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่าน หากมี
ความเสี ย หายใดๆ เกิดขึ น้ ก่อนการระงับ หรื อยกเลิ ก บัตรเงิน อิเล็ กทรอนิ กส์ และ/หรื อรหัส ผ่ านมีผลสมบูรณ์
ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น ส่วนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นภายหลัง จากการระงับ
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หรื อยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่านมีผลสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเ ล็กทรอนิกส์ไม่ต้องรับผิด
ชดใช้ คืนให้ แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้ นแต่ความเสียหายหรื อภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นการกระทาของผู้ถือบัตรเอง
8. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อบัต รเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ความประสงค์ จ ะขอออกบั ต รใหม่ เนื่ องจากบัต รสูญ หาย หรื อถู ก
โจรกรรม หรื อชารุ ดใช้ การไม่ได้ และ/หรื อขอทาบัตรใหม่ในขณะที่บัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรื อ ยังสามารถ
ใช้ ได้ ผู้ ถื อบัต รเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ องติด ต่อ ขอท าบัตรใหม่ ณ ที่ ท าการสาขาหรื อจุด บริ ก ารของธนาค าร
โดยจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับบัตรใหม่ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
9. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า การกระทาใดๆ ที่กระทาผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเป็ นการ
กระทาของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อบุคคลอื่น ไม่ว่าด้ วยประการใดก็ตาม หากได้ กระทาไปโดยผ่านรหัสผ่าน
หรื อลายมือชื่อด้ านหลังบัตรแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ถื อว่าเป็ นการกระทาที่ถูกต้ องสมบูรณ์ ของ
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสมือนหนึ่งเป็ นการกระทาโดยผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์เอง และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมผูกพัน รับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ
รวมทัง้ ให้ ถื อว่าเป็ น การที่ ผ้ ูถื อบัตรเงิน อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ได้ ล งลายมือชื่ ออิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ไว้ แ ก่ ธนาคารเพื่ อเป็ น
หลักฐานในการทาธุรกรรมผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นันๆ
้ โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนาคาร
สามารถใช้ ข้อมูลการดาเนินการดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์ว่า ผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็ก ทรอนิก ส์ ได้ ท าธุรกรรมผ่านบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื่ อใช้ ในการดาเนิ น การทางกฎหมายได้ ทุกประการ
โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องทาหรื อ ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการนัน้ อีก เว้ นแต่
ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อจะมีการกาหนดไว้ อย่างชัดเจน และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับ
ผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวข้ างต้ น โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ เว้ นแต่จะเป็ นกรณีตามข้ อ 10. นอกจากนี ้ ใน
กรณี ที่ มี ค วามเสี ย หายใดๆ เกิ ด ขึ น้ แก่ ธ นาคาร อัน เนื่ อ งมาจากการใช้ บั ต รเงิน อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ถื อ บัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
แก่ธนาคารโดยสิ ้นเชิง โดย
ไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
10. ธนาคารจะรับผิดต่อผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้:
10.1 ธนาคารยั ง ไม่ ไ ด้ ส่ ง มอบเครื่ อ งมื อ โอนเงิ น (“เครื่ อ งมื อ โอนเงิ น ” ให้ หมายความถึ ง บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่าน หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ ธนาคารมอบให้ ผ้ ูบตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
โอนเงินเข้ าหรื อออกจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ) ให้ แก่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเกิดรายการ
โอนเงินผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ
10.2 เกิ ด รายการโอนเงิน ผ่ านบั ตรเงิน อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมิ ช อบ และมิ ใช่ ค วามผิ ด ของผู้ ถื อ บัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์
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11. การโอนเงิน/หักเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
11.1 การโอนเงินระหว่างบัตรเงิน อิเล็ กทรอนิ กส์ สามารถโอนได้ ไม่เกิ นยอดเงิน คงเหลือในบัตร และ
ไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
11.2 การโอนเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีเงินฝาก สามารถโอนได้ ไม่เกินยอดเงินคงเหลือ
ในบัตร และไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
11.3 การหั ก เงิ น จากบั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ช าระค่ า สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการหักเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อชาระหนีด้ ังกล่าวให้ แก่ผ้ ูขายหรื อผู้ให้ บริ การตามข้ อตกลงที่ธนาคารมีอยู่กับ ผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การได้ ไม่เกิน
ยอดเงินคงเหลือในบัตร และไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
11.4 ในกรณีที่บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์มีทงรายการหั
ั้
กเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และโอนเงินเข้ าบัตร
เงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในคราวเดีย วกัน ธนาคารจะดาเนิ น การโอนเงิน เข้ าบัตรเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก่ อน แล้ วจึ งจะ
ดาเนินการหักเงินออกจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
12. ผูถ้ ื อบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ตกลงยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ เกี ่ยวกับบัญชีเงิ นฝากของผูร้ ับโอนเงิ นหรื อผูข้ ายหรื อ
ผู้ให้บริ การ และข้อมูลการโอนเงิ นที ่ธนาคารได้รับจากผู้ถือบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ อาทิ เช่นจานวนเงิ นที ่ผู้ถือบัตร
เงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ จะโอนให้ผู้รับโอนเงิ นหรื อผู้ขายหรื อผู้ให้บริ การแต่ละราย เลขที ่บญ
ั ชี เงิ นฝากหรื อเลขที ่บตั รเงิ น
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ รับ โอนเงิ น หรื อ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแต่ ล ะราย เป็ นต้ น เป็ นสาระส าคัญ ที ่ ธ นาคารจะ
ดาเนิ นการต่างๆ ตามคาสัง่ ของผู้ถือบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยธนาคารไม่จาเป็ นต้องคานึงถึ งชื่อบัญชี เงิ นฝาก
และไม่มีหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลใดๆ อีก และเมื่อธนาคารได้ ดาเนินการใดๆ ตามข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น จากบุคคล
ใดๆ ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ให้ ถือว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องครบถ้ วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่องผิ ดพลาด
ใดๆ เกิดขึ ้นจากการดาเนินการตามข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบในการกระทา
และในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทาดังกล่าวทุกประการ โดยธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
13. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติมเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่สาขาของธนาคารหรื อจุดบริ การอื่นๆ
ที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การตามวงเงิน/จานวนเงินและสกุลเงินที่ธนาคารกาหนด
14. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่ สาขาธนาคาร
,เครื่ อ งฝาก-ถอนเงิ น อั ต โนมั ติ (ATM/ADM), Mobile Application (e-Wallet) และ Call Center หมายเลข
02-111-1111 (ตลอด 24 ชัว่ โมง) หรื อช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกาหนด รวมทัง้ สามารถตรวจสอบวันหมดอายุ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที่สาขาธนาคาร โดยแจ้ งหมายเลขหน้ าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อตามช่องทางอื่นตามที่
ธนาคารกาหนด
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15. ผู้ ถื อบัต รเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถตรวจสอบรายการย้ อนหลังได้ ที่ ส าขาธนาคาร,เครื่ องฝาก-ถอนเงิ น
อัตโนมัติ (ATM/ADM) เฉพาะ 5 รายการย้ อนหลัง, Mobile Application (e-Wallet) และช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
กาหนด โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี)
ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนด
16. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ
ค่าบริ การสาหรับการจัดทาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าทาบัตร) ค่าบริ การรายปี และการใช้ บริ การต่างๆ ผ่านบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การอื่นใดที่ธนาคารจะทาการเรี ยก
เก็บจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในภายหน้ าได้ ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนด โดยตกลง
ยิ น ยอมให้ ธนาคารหั ก เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ ค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า ว จากบั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ บัญ ชีเงินฝากที่ระบุไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
บัญชีเงินฝากทังหมดทุ
้
กประเภทและวงเงินสิ นเชื่อทุกวงเงินของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่กับธนาคารได้
ทัน ที แต่ ไม่ตัดสิท ธิ ที่ผ้ ูถื อบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ จ ะชาระเป็ น เงิน สดรวมทัง้ ตกลงยิ น ยอมให้ ธนาคารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน รวมทังอั
้ ตรา
ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ ค่ า บริ ก าร และ/หรื อ สิ ท ธิ ต่ า งๆ ที่ ธ นาคารให้ แก่ ผ้ ู ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิธีการคานวณอัตราดังกล่าว เฉพาะแต่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รายใดรายหนึ่งหรื อทุก
รายเมื่อใดก็ได้ และ/หรื อวิธีการดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ดังนี ้
16.1 กรณีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวทาให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสียประโยชน์
ธนาคารจะเปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยกาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษรและประกาศ ณ ที่ทาการสานักงาน/สาขาธนาคาร หรื อเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website ของธนาคาร
แผ่นพับ แบบฟอร์ มลงทะเบียน เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บริ การทราบข้ อมูลดังกล่าว
16.2 กรณีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นการลดภาระแก่ผ้ ูถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บงั คับได้ ทนั ที โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบภายใน 30 วัน ภายหลังการมีผลใช้ บงั คับ
17. หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่า ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การ
ไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน10 วัน นับจากวันที่
ธนาคารหักเงินของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูกต้ องภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถื อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการโดยถูกต้ อง
สมบูรณ์ แล้ ว ซึ่งผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรื อเรี ย กร้ องเงินหรื อค่าเสียหายใดๆ จาก
ธนาคารในภายหลัง
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18. เพื่อให้ การใช้ บริ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ถือบั ตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินอิเล็ กทรอนิกส์ และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ ของผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี ้ตลอดไปโดยผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ ความยินยอมนี ้ จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้ บริ การ
19. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้ บริ การ การซื ้อ
สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร และ/หรื อ เบิ ก ถอนเงิ น สด ผ่ า นสาขาของธนาคาร เครื่ อ งฝา ก-ถอนเงิ น อั ต โนมั ติ
(ATM/ADM) เครื่ อง EDC website ของธนาคาร หรื อช่องทางการให้ บริ การต่างๆ ของธนาคาร กรณีการเบิกถอน
เงินสดผ่ านเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) หากใบบันทึก รายการหมด หน้ าจอเครื่ องฝาก-ถอนเงิน
อัต โนมั ติ (ATM/ADM) จะขึ น้ ข้ อ ความว่ า “ใบบัน ทึ ก รายการหมด จะท ารายการต่ อ หรื อ ไม่ ” ซึ่ งผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกทารายการเบิกถอนเงินสดต่อไปได้ แต่จะไม่ได้ รับใบบันทึกรายการ ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึน้ ได้ จาก Call Center หมายเลข 02-111-1111 หรื อช่องทางอื่น
ตามที่ธนาคารกาหนดไว้
เมื่ อ ผู้ ถื อ บั ต รเงิน อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ รั บ ใบบั น ทึ ก รายการเพื่ อ เป็ น หลัก ฐานแสดงรายการการใช้ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ผู้ถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิกส์มีหน้ าที่ ตรวจสอบรายการที่ป รากฏในใบบันทึกรายการ หากมี
รายการใดรายการหนึ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรื อไม่ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทักท้ วงภายใน
10 วันทาการ นับแต่วันที่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิได้
ทักท้ วงภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือว่าจานวนเงินที่ ปรากฏ
ในใบบันทึกรายการเป็ นรายการที่ถกู ต้ องตามความจริ งทุกประการ
20. กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรื อได้ รับแจ้ งข้ อผิดพลาดจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีอานาจทุกประการในการแก้ ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง ซึ่งรวมถึงการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
เบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ ทังหมดทุ
้
กประเภทและทุกวงเงินที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่กบั ธนาคารได้ โดยธนาคารมิ
ต้ องแจ้ งหรื อขออนุญาตจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนล่วงหน้ า โดยธนาคารจะดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขให้
แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อธนาคารทราบถึงความผิดพลาด
ดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ตามที่ได้ แจ้ งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ทังนี
้ ้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการหักเงิน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ และ/หรื อการดาเนินการของธนาคารซึ่งเป็ นเอกสารที่ธนาคาร
จัด ทาขึน้ เพื่ อแก้ ไขความบกพร่ องผิ ดพลาดข้ างต้ น เป็ น เอกสารที่ มีความถูก ต้ องสมบูรณ์ ครบถ้ วนและใช้ เป็ น
พยานหลักฐานตามกฎหมายได้ ทกุ ประการ
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21. ในกรณีผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์พบความบกพร่องผิดพลาดใดๆ จากการหักเงิ น และ/หรื อการโอนเงินผ่าน
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งรายละเอียดของข้ อมูล เช่น วันเวลาที่ทารายการ
บัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้ องในการหักเงิน และ/หรื อโอนเงิน ประเภทรายการ จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อโอนออก ชื่อและ
สถานที่ ติ ดต่ อของผู้ถือ บัตรเงิน อิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ น ต้ น ให้ ธนาคารทราบทันที โดยผู้ถื อบัตรเงินอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการตรวจสอบความบกพร่ องผิดพลาดกับรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคาร
ทุก ประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่ องผิดพลาดดังกล่าว เกิ ดจากการกระทาของผู้ถื อบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์เอง และธนาคารได้ ดาเนินการไปตามข้ อมูลที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็ นผู้แจ้ งหรื อให้ ข้อมูลแล้ ว
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ ธนาคารได้ หกั
และ/หรื อโอนดังกล่าว รวมทังค่
้ าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น นอกจากนี ้ หากธนาคารต้ องจ่ายเงินจานวนใดๆ
ให้ แก่บุคคลใดเนื่องจากความผิดพลาดข้ างต้ นแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะชาระเงินจานวนดังกล่าว
พร้ อมดอกเบี ้ย ในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดกรณี ผิดนัดชาระหนี ้ ตามประกาศของธนาคาร ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ดอกเบี ้ย
ผิด นัด ” โดยหากธนาคารได้ ป ระกาศก าหนดอัตราดอกเบี ย้ ดังกล่าวหลายอัตรา ก็ให้ ใช้ อัตราสูงสุดที่ธ นาคาร
ประกาศกาหนด ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตามที่ธนาคารจะได้ ประกาศเป็ นคราวๆ ไป โดยผู้ถือบัต ร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ อัตราดอกเบีย้ ที่เปลี่ยนแปลงมีผลใช้ บังคับทันที นับแต่มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ นับตั ้งแต่วันที่ธนาคารได้ จ่ายเงินให้ แก่บุคคลอื่นเป็ นต้ นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะ
ชาระคืนให้ แก่ธนาคารเพื่อเป็ นการชดเชยทุกจานวนจนครบถ้ วน
22. ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มี หนี ้เงินใดๆ ค้ างชาระอยู่กับธนาคาร ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย
ค่าเสียหาย หรื อหนีเ้ งินซึ่งเกิดขึ ้นตามข้ อตกลงฉบับนี ้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงิน
จากบัต รเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ บัญ ชี เงิน ฝาก และวงเงิน สิ น เชื่ อ ทัง้ หมดทุก ประเภทและทุ ก วงเงิน ที่ ผ้ ูถื อบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่กับธนาคารเพื่อนามาหักชาระหนีด้ ังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคารได้ ในทันทีโดยธนาคารไม่ต้องขอ
ความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อีก และหากเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินฝาก และวงเงิน
สินเชื่อดังกล่าวมีจานวนไม่เพียงพอที่จะนามาหักชาระหนีไ้ ด้ ทงหมด
ั้
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีภาระหนีค้ ้ างชาระกับธนาคารตามจานวนเงินดังกล่าว ซึ่งเป็ นหนีท้ ี่ถึงกาหนดชาระ
โดยพลัน และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมชาระคืนยอดหนี ้ส่วนที่คงเหลือ พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยผิดนัด
นับตั ้งแต่วนั ที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ผิดนัดชาระหนี ้เป็ นต้ นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะชาระหนี ้
ให้ แ ก่ ธ นาคารจนครบถ้ วน ทัง้ นี ้ ผู้ถื อบัตรเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ยิ น ยอมให้ ธนาคารงดเว้ น การให้ บ ริ ก ารบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทันที และไม่เป็ นการตัดสิทธิธนาคารในการที่จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึ่งผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่าธนาคารได้
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ปฏิบตั ิถูกต้ องแล้ ว และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงที่จะไม่ย กกรณีดงั กล่าวขึ ้นเป็ นข้ อกล่าวอ้ างหรื อเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
23. ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ ้นแก่ธนาคาร หรื อธนาคารถูกเรี ยกร้ องให้ ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผ้ ถู ือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทารายการชาระค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื่ อนไขใดๆ
ทังสิ
้ ้น รวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนาคารกระทาการใดๆ เพื่อเป็ นการแก้ ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับ
ธนาคารได้ โดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
24. ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย อมรั บ ว่ า บั น ทึ ก หลั ก ฐานหรื อ เอกสารใดๆก็ ต าม ที่ ธ นาคารได้ จั ด ท าขึ น้
อันเนื่องจากการใช้ บริ การผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่จาต้ องให้ ผ้ ถู ือ บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบหรื อลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
25. หากเอกสาร และ/หรื อหลักฐาน และ/หรื อรายละเอียดข้ อมูลใดๆ ที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่งมาให้ กับ
ธนาคาร ไม่ ว่าจะส่งมาในรู ป แบบใด มีความผิ ดพลาดหรื อบกพร่ อง และผู้ถื อบัตรเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ มีค วาม
ประสงค์จะขอแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่ องดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
จะต้ องแจ้ งให้ แ ก่ ธ นาคารทราบล่วงหน้ าเป็ น หนังสื อตามแบบฟอร์ ม ที่ ธ นาคารก าหนด พร้ อมส าเนาเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องที่ต้องการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง ก่อนที่ธนาคารจะนาข้ อมู ลเข้ าระบบของธนาคาร หากผู้ถื อบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้ งให้ ธนาคารทราบภายหลังจากที่ธนาคารได้ นาข้ อมูลเข้ าระบบแล้ ว ธนาคารขอสงวนสิทธิใน
การไม่แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ูถือบัตรเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทัง้ นี ้ การแก้ ไขเปลี่ย นแปลงข้ อมูล
ดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อธนาคารได้ แจ้ งผลการเปลี่ ยนแปลงให้ ผ้ ูถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ ว และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นก่อนที่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ เอง
ทังสิ
้ ้น
26. บรรดาเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้ คนนาไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามที่อยู่ และ/หรื อสานักงาน
และ/หรื อที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ไม่ว่าจะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ก็ตามหรื อส่งไม่ได้ เพราะ
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และ/หรื อสานักงานและ/หรื อที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อที่อยู่และ/หรื อสานักงานถูก
รื อ้ ถอนไปและ/หรื อที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรื อยกเลิกโดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ แจ้ งเป็ น
หนังสือต่อธนาคารก็ดี หรื อส่งไม่ได้ เพราะหาที่ตั ้งที่อยู่และ/หรื อสานักงานและ/หรื อที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ แจ้ งไว้ ไม่พ บก็ ดี ให้ ถื อว่าผู้ถือบั ตรเงินอิเล็ก ทรอนิ กส์ได้ รับทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนัง สื อหรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์นนๆ
ั ้ โดยชอบแล้ ว และให้ ถือว่าเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์นนๆ
ั ้ ได้ สง่ โดยชอบแล้ ว
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27. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที่ (1) ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงฉบับนี ้ได้ หรื อ (2) ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อผู้รับโอนเงิน หรื อผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การไม่ได้ รับเงิน
จากการโอนเงิ น /ช าระเงิ น ค่ า ซื อ้ สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก ารผ่ า นบั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ (3) ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทารายการชาระเงินค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ (4) จาก
การที่ทารายการอื่นๆ ไม่สาเร็ จ อันเนื่องมาจากกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้ บริ การในครัง้
นันๆ
้ ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรและผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่ถือเอาเหตุดงั กล่าวเป็ นข้ อเรี ยกร้ องให้
ธนาคารรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
27.1 เงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีหรื อมีแต่ไม่เพียงพอให้ ธนาคารดาเนินการ
27.2 ผู้ถือบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ไม่มีหรื อถูกระงับ การใช้ บัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ ห รื อวงเงินสิ น เชื่ อกับ
ธนาคาร
27.3 การโอนเงิน/หักเงินจะเป็ น ผลให้ ยอดเงินในบัญชี หรื อจานวนเงินค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การเกิน
กว่าวงเงินสินเชื่อ หรื อวงเงินในบัตรอิเล็กทรอนิส์ที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
27.4 อยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย
27.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงิน/หักเงิน อยู่แล้ ว
ก่อนหรื อขณะที่ทารายการโอนเงิน/หักเงิน
27.6 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
27.7 กรณี เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ในกรณี ที่มีความชารุ ดบกพร่ อง เสียหาย ขัดข้ อง หรื อล่าช้ าของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ และ/หรื อ ระบบไฟฟ้ า และ/หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต (Internet) และ/หรื อ ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร และ/หรื อระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรื อระบบอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การนี ้ รวมทังปั
้ ญหาทางด้ านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุ ก
(Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์
หรื อข้ อมูล ที่ เป็ น อัน ตรายต่างๆ (Harmful Data) หรื อเหตุต่างๆ อัน อยู่น อกเหนื อจากการควบคุมของธนาคาร
ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ าใช้ บริ การ หรื อต่อการที่ธนาคารจะให้ บริ การตามข้ อตกลง
ฉบับนี ้
27.8 ธนาคารยังไม่ได้ รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ บริ การจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
27.9 มีเหตุใดๆ ตามที่ธนาคารและ/หรื อกฎหมายกาหนดเกิดขึ ้น
27.10 ธนาคารมีเหตุจาเป็ นหรื อเหตุขดั ข้ องไม่ว่าประการใดๆ
28. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏ และ/หรื อที่ได้ ส่งมาให้
ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรู ปแบบใด มีความถูกต้ องแท้ จริ ง และในกรณีที่มีความผิดพลาดในการให้ บริ การเกิดขึน้
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อันเนื่องมาจากความผิดพลาดหรื อบกพร่ องแห่งเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าว หรื อมี
ข้ อบกพร่ องผิดพลาดใดๆ เกิดขึ ้นจากการที่ธนาคารดาเนินการตามเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียด
ดังกล่าวไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงว่าธนาคารไม่ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด โดยผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะดาเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องไปยังผู้ได้ รับประโยชน์เองโดยตรง ทัง้ นี ้ ผู้ถือบัตรเงิน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะไม่ เรี ย กร้ องให้ ธ นาคารหั ก หรื อ เบิ ก ถอนเงิน จากบั ญ ชี เงิน ฝากของบุ ค คลซึ่ งผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบุ ห รื อของบุ คคลใดคืน ให้ แก่ ผ้ ูถือ บัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และขอสละสิ ท ธิ ในการฟ้ องร้ องให้
ธนาคารชดใช้ เงินหรื อค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวข้ างต้ น
29. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าร่วมในข้ อพิพาทระหว่างผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กับบุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ ยวเนื่องหรื อเกี่ ยวข้ องกับการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ข้ อตกลงฉบับนี ้ โดยหากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปดาเนิ นการกับ
บุคคลอื่นด้ วยตนเอง
30. หากธนาคารประสงค์จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็ กทรอนิกส์ตามข้ อตกลงฉบับนี ้ ธนาคารจะแจ้ งให้
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ซึ่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้ ถือว่าการให้ บริ การและข้ อตกลงฉบับนี ้เป็ นอันสิ ้นผลลงทันที แต่ทงนี
ั ้ ้การยกเลิกการให้ บริ การดังกล่าว
ไม่กระทบถึงหนีใ้ ดๆ ที่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังคงค้ างชาระอยู่กับธนาคาร รวมทัง้ ไม่เป็ นการลบล้ างสิทธิ
และ/หรื อหน้ าที่ที่ธนาคารและผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ต่อกัน อันเนื่องมาจากการใดๆ อันได้ กระทาไปก่อนที่
การใช้ บริ การตามข้ อตกลงฉบับนี ้จะเป็ นอันสิ ้นผล อนึ่ง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิ
ระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การได้ ทนั ทีในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงฉบับนี ้ หรื อมี
เหตุการณ์ที่ทาให้ ธนาคารเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมี
แนวโน้ มที่ จะมีเจตนาทุจริ ต และ/หรื อทาให้ บุคคลอื่น ได้ รับ ความเสีย หาย หรื อผู้ถื อบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ ท า
และ/หรื อใช้ เอกสารปลอมเพื่อใช้ ประกอบการยื่นคาขอใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในกรณีที่มีเหตุการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการประกาศใช้ กฎหมายที่ออกใหม่ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงการบังคับใช้ กฎหมายใด หรื อในการตีความกฎหมาย คาสัง่ ระเบียบ หรื อข้ อกาหนดใดผิดไปจากเดิม
หรื อการที่ทางราชการหรื อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ออกคาสัง่ ระเบียบ หรื อข้ อกาหนดใดขึ ้นใหม่ อันมีผลทาให้
ธนาคารต้ องยกเลิกระงับและ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทนั ที โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
31. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิ บอกเลิกการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื่อใดก็ได้ ทังนี
้ ้ หากผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะขอคืนเงินที่เหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอคืนเงินตาม
ยอดเงิน คงเหลื อในบัตรโดยนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรื อ หนังสือเดินทางหรื อเอกสารอื่น ใดตามที่ ธนาคาร
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กาหนดพร้ อมบัตรเงิ น อิเล็ก ทรอนิก ส์ มาแสดงเพื่ อขอคืน เงิน ธนาคารจะดาเนิ น การคืน เงินคงเหลื อในบัตรเงิน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายใน 15 วั น นั บ จากวั น ที่ ผ้ ู ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าติ ด ต่ อ ธนาคาร โดยตกลงช าระ
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด หรื อกรณีบตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หายผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องดาเนินการตามเงื่อนไขตามที่ธนาคารกาหนด อย่างไรก็ตามธนาคารขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาการคืนเงินกับผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีดงั กล่าว
32. ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับจากธนาคาร ซึ่งรวมถึง
ข้ อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย หรื อข้ อมูลอื่นใด ซึ่ง
เป็ นข้ อมูลเบื อ้ งต้ นได้ ตลอดเวลา ซึ่งข้ อมูล ดังกล่ าวไม่มีผลผูกพันธนาคาร โดยธนาคารจะได้ ป ระกาศแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ณ สานักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรื อแผ่นพับ
ใบปลิว แผ่นโฆษณา และ/หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรื อช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
33. ข้ อตกลงฉบับ นี ใ้ ห้ ใช้ บังคับ และตีความตามกฎหมายไทยและให้ ศาลไทยเป็ น ศาลที่ มีเขตอานาจในการ
พิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นตามข้ อตกลงฉบับนี ้
34. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารติดต่อสอบถาม สืบค้ น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้ อมูล
รายละเอียดบางประการหรื อทัง้ หมดของผู้ถือบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร
กรมทะเบียนการค้ า หรื อสานักทะเบี ยนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็ นต้ น) บริ ษัทข้ อมูลเครดิต สถาบันการเงิน
บุค คลหรื อนิ ติบุคคลใดก็ ได้ ในกรณี ที่ จ าเป็ น และ/หรื อในกรณี ที่ ธ นาคารเห็ น สมควร และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
รายละเอีย ดบางประการหรื อทัง้ หมดของผู้ถื อบัตรเงิน อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ให้ แ ก่ ห น่ วยงานราชการที่ มีอานาจตาม
กฎหมาย หรื อเป็ นการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด และยินยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลนี ้ในการแก้ ไข ปรับปรุ ง
เพิ่มเติมข้ อมูลเดิมของธนาคารให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบันตั ้งแต่วันที่ จัดทาใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมทังตกลงยิ
้
นยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลเพื่อการพิจารณาและนาเสนอข่าวสาร ข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และ/หรื อข้ อเสนอพิเศษอื่นของธนาคารให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง
หรื อแจ้ งผ่านระบบ SMS ตั ้งแต่วนั ที่ได้ จดั ทาใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็ นต้ นไป
และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ความยินยอมนี ้มีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่ ว่ากรณีใดๆ แม้ ผ้ ถู ือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะได้ มีการยกเลิกการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ กับธนาคาร หรื อธนาคารยกเลิกการ
ให้ บริ การแล้ วก็ตาม
35. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน
และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยู่กบั ธนาคารหรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้
จากแหล่งอื่น หรื อข้ อมูล อื่น ใดตามที่ ห น่ วยงานหรื อคณะกรรมการที่ มีอานาจตามกฎห มายประกาศก าหนด
ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกว่า “ข้ อมูล” รวมทัง้ ให้ ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
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ให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรื อนิติบคุ คลนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตร
ทางธุรกิจ ผู้ให้ บริ การภายนอก ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้รับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มี
สัญญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรื อนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้ วย
ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล
การให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การที่ธนาคารจ้ างหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่น
ดาเนินการแทน ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรื องานอื่นใด
ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อระเบี ยบของประเทศใดๆ ที่ใช้ บังคับ กับ ธนาคาร โดยผู้ถือบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์รับทราบว่า ผู้ถือ บัตรเงิน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถติ ด ต่ อ ธนาคารผ่ า นช่ อ งทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรื อ สาขาของธนาคาร
ทังนี
้ ้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบ
ทาง Website ของธนาคาร
36. หากมี ข้ อ สงสัย เกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารเงิน อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ข้ อ ขัด ข้ องเกี่ ย วกั บ การใช้ บริ ก าร ผู้ บัต รเงิ น
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ สามารถติดต่อธนาคารผ่ านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 ,สาขาของธนาคาร หรื อ
ช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะกาหนดระยะเวลาแก้ ไขและแจ้ ง ให้ ผ้ ูใช้ บริ การทราบภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง รวมทังให้
้ ดาเนินการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ ูถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยน หากธนาคารพบข้ อผิดพลาดที่ต้องชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผ้ ู ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ธนาคารชาระเงินหรื อโอนเงินค่าเสียหายดังกล่าวเข้ าบัญชีผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
37. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามคู่มือ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร
และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารได้ ส่งหรื อประกาศ หรื อแจ้ งไปยัง
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทังที
้ ่มีอยู่ ณ ขณะนีแ้ ละที่ธนาคารจะได้ เพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี ้ คู่มือหรื อเอกสารใดๆ
เกี่ยวกับการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารจะส่ง หรื อประกาศ หรื อแจ้ งเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า ให้ ถือ
ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลงฉบับ นีด้ ้ วย รวมทัง้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยิน ยอมปฏิบัติ ตามระเบียบและวิธี
ปฏิบตั ิของธนาคาร และ/หรื อข้ อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดทาเอกสารอื่นใดให้ แก่ธนาคารตามที่
ธนาคารและ/หรื อทางราชการเป็ นผู้กาหนดด้ วย
38. ให้ ถือว่าข้ อตกลงฉบับนี ้รวมถึงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อการทาธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่
ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึน้ ผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทังที
้ ่ธนาคารกาหนดไว้ แล้ วในขณะนี ้และ/หรื อที่จะมีขึ ้นต่อไปใน
ภายหน้ าทุกประการ เป็ นส่วนหนึ่งของใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที่ข้อความ
ใดในใบคาขอใช้ บริ การ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงฉบับ นี ้ หรื อข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ดัง กล่ า วข้ างต้ น ขัด หรื อ แย้ ง กั น เอง ผู้ ถื อ บั ต รเงิน อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าวิ นิ จ ฉั ย ของธนาคาร
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และให้ ถือว่าคาวินิจฉัยของธนาคารดังกล่าวเป็ นที่สดุ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้ แย้ ง และ/หรื อ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้นจากธนาคาร
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