หน้าที่ (1/5)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
1. บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยผู้ฝากต้องเป็นบุค คลธรรมดา อายุ
ตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ในการใช้บ ริการบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผู้ฝากต้อ งสมัค รใช้บ ริการ Krungthai NEXT ซึ่งเป็นบริการธนาคาร
ออนไลน์บนอุปกรณ์ และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้วยโดยผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบัติต ามข้อ ตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT ตามที่ธนาคารกาหนด
3. กรณีเปิดบัญชีผ่านสาขาของธนาคาร ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อ มูลหรือ กรอก
รายการในคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก ระบุเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่าย และให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้อ งไม่ใ ช้
นามแฝง หรือปกปิดชื่อจริงในการเปิดบัญชีเงินฝาก โดยผู้ฝากต้องให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และชื่อ บัญชี
เงินฝากจะต้องเป็นชื่อผู้ฝากซึ่งตรงตามบัตรประจาตัวประชาชน
4. ผูฝ้ ากตกลงยอมรับว่า การดาเนินการใดๆ ในการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านอุปกรณ์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ อุป กรณ์
เคลื่อนที่ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ รวมทั้งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารได้รับจากผู้ฝากในการใช้บ ริการเปิด บัญชี
เงิน ฝากด้วยวิธีก ารดังกล่าวเป็น ข้อ มู ลหรือ เอกสารที่ มีค วามน่าเชื่อ ถื อ และถู กต้ อ ง และสามารถนาไปใช้บัง คับ หรือ เป็ น
พยานหลักฐานอ้างอิงได้ตามกฎหมาย
5. การกระทาการใดๆ ผ่านอุปกรณ์และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งที่เป็นการกระทาของผู้ ฝากเอง หรือเป็น
การกระทาที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได้กระทาไปโดยใช้รหัสประจาตัว (User ID) และ/หรือรหัสผ่าน
(Password) และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP (One Time Password) ที่ผู้ฝากได้รับ ผ่านอุป กรณ์เคลื่อ นที่ (โทรศัพท์มือ ถือ )
ของผู้ฝากตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้ ฝากเสมือ นหนึ่งได้กระทา
ด้วยตนเอง และผู้ฝากยินยอมรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ฝากไม่จาเป็นต้องทาหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ
เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือกาหนดไว้อย่างชัดเจน และผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารไม่จาต้อ งรับ ผิด ใดๆ ใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ฝากยินยอมรับ ผิด ชอบในความเสียหายที่เกิด ขึ้นจากการกระทา
ดังกล่าวทุกประการ และผู้ฝากตกลงและรับทราบว่า จะต้องเก็บรักษารหัสประจาตัว (User ID) และ/หรือ รหัสผ่าน (Password)
และ/หรือรหัส PIN และ/หรือรหัส OTP และ/หรือรหัสอื่นใดไว้เป็นความลับ และไม่เปิด เผยหรือ กระทาการใดๆ ที่อ าจทาให้ผู้อื่น
ทราบถึงรหัสดังกล่าว
6. ผู้ฝากตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่บริการ Krungthai NEXT มีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ที่อ ยู่นอกเหนือ การควบคุมตาม
สมควรของธนาคาร โดยรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการขัดข้องของระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการดาเนินการใดๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก โดยผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าจะไม่ถือเอาเหตุ
ดังกล่าวมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบ เว้นแต่ จะเกิด จากการกระทาโดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของ
ธนาคาร
7. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้ตามจานวนบัญชีที่ธนาคารกาหนด
หากผู้ฝากประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากเป็นจานวนมากกว่าที่ธนาคารกาหนด ให้ดาเนินการได้ที่สาขาของธนาคารทุกแห่ง
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8. ธนาคารไม่กาหนดจานวนเงินเปิด บัญชีและจานวนเงินฝากขั้นต่าสาหรับ การเปิด บัญชี เงินฝากผ่านช่อ งทาง Krungthai NEXT
สาหรับการเปิดบัญชีเงินฝากและการฝากครั้งต่อไปผ่านสาขาของธนาคาร ต้องเป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่าที่ธนาคารกาหนด
9. บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ต้องมีเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยเจ้าของบัญชีลงนามสั่งจ่ายแต่เพียงผู้ เดียว และห้ามมี การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินหรือบุคคลผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงิน
10. ลูกค้ารายใหม่ (ซึ่งไม่เคยสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารมาก่อ น) ที่เปิด บัญชีเงินฝากผ่านช่อ งทาง Krungthai NEXT
โดยการเลือกวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน บริการ Digital ID (NDID) ธนาคารจะกาหนดให้สาขานานาเหนือ (หรือ สาขาอื่นตามที่
ธนาคารกาหนด) เป็นสาขาเจ้าของบัญชี และผู้ฝากจะสามารถทาธุรกรรมได้เฉพาะการถอนเงิน/การโอนเงิน/ชาระบิลผ่านช่องทาง
Krungthai NEXT ภายในวงเงิน 20,000 บาท/รายการ และไม่เกิน 100,000 บาท/วัน เท่านั้น หากผู้ฝากประสงค์ทาธุร กรรมได้เกิน
กว่าวงเงินและ/หรือใช้บริการหรือสมัครผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร ผู้ฝากต้องติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อทาการยืนยันตัวตนตาม
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกาหนด นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิจะเปลี่ยนแปลงสาขาเจ้าของบัญชี ของผู้ฝาก
เป็นสาขาที่ผู้ฝากยืนยันตัวตนได้
11. ผู้ฝากที่เปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT หากผู้ฝากมีความประสงค์จะทาธุรกรรม/บริการผ่านช่อ งทางสาขาของธนาคาร
ผู้ฝากต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีตามที่ระบุในขณะเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT เพื่อทาการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกาหนด รวมทั้งให้ตัวอย่างลายมือชื่อสาหรับอ้างอิงในการทาธุรกรรม/บริการต่อไป
12. ในการติดต่อกับธนาคารทุกครั้ง ผู้ฝากต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนด ต่อเจ้าหน้าที่
ธนาคาร
13. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ใ นแต่ละขณะสาหรับ เงินฝาก
แต่ละประเภทรวมทั้งยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิด ประกาศการกาหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ใ ห้บ ริการ และผ่านทาง
เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com) และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลง
ให้ถืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงใช้บังคับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ฝากไว้ทันที และยอมรับดอกเบี้ยตามอัตราที่
ได้เปลี่ยนแปลงนั้น
14. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ หรือที่อยู่ เจ้าของบัญชีจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยต้อ ง
แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกาหนด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อ ง และตัวอย่าง
ลายมือชื่อ และ/หรือที่อยู่ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
15. การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือ หมึกที่ลบออกไม่ได้ด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั้นธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
16. ทุกครั้งที่ฝากหรือถอนผ่านสาขาของธนาคาร ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจลงนามของสาขา เพื่อลงรายการการ
ฝากหรือถอน แล้วตรวจสอบจานวนเงินที่นาฝากหรือถอนและยอดคงเหลือให้ถูกต้อง ถ้าปรากฏว่าผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบ
เพื่อแก้ไขทันที
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17. เช็ค ตั๋วแลกเงิน ใบสั่งจ่าย หรือตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ที่นามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับ ไว้เพื่อ เรียกเก็บ เท่านั้น และผู้ฝาก
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธ นาคารกาหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บ เงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรือไม่ โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี้ย หรือเป็นผลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือมีสิทธิถอนเงินตามตราสาร
นัน้ ได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับ ฝาก และผู้ฝากต้อ งมาขอรับ
คืนไปภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อไปดาเนินการเองต่อไป
18. ดอกเบี้ยที่เจ้าของบัญชีได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รับ เจ้าของบัญชียินยอมให้ธ นาคารปรับ ปรุงรายการบัญชี
หรือจานวนเงินในบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ทันที
19. กรณีด อกเบี้ยเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อ นไขเพื่อ การยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
จากดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากนั้นเพื่อนาส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่หากจานวนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารหักภาษีส่วนที่ขาดจากยอดเงินที่ฝากอยู่กับธนาคารได้
20. ผู้ฝากสามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ได้จาก Krungthai NEXT หรือจากช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด
21. หากธนาคารมีการนาเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการนาเข้าผิดบัญชีโดยผู้ฝากไม่มีสิทธิในเงินจานวน
นั้น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ทนั ที อย่างไรก็ตามภายหลังการทารายการดังกล่าวแล้วธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มีให้หัก หรือมีไม่เพียงพอให้หักคืนได้ค รบถ้วน ผู้ฝากยินยอม
ชดใช้เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้วนทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
22. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามที่ธนาคารกาหนด ต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
23. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องดาเนินการถอนเงินที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยผู้รับมอบฉันทะต้อ งแสดงบัต รประจาตัว
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ ธ นาคารกาหนดต่อ เจ้าหน้าที่
ธนาคาร
24. ผู้ฝากสามารถทาธุร กรรมฝาก / ถอน / โอนกับ บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านช่อ งทางต่างๆ ได้ต ามเงื่อ นไขที่
ธนาคารกาหนดไว้ โดยผู้ฝากตกลงยอมรับว่ารายการที่ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้อ งและผูกพันผู้ฝาก
ทุกประการ
25. ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศ ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อ นไหวและยอด
คงเหลือในบัญชีต่ากว่าที่กาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด หากยอดคงเหลือในบัญชี
เป็นศูนย์
26. การเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT หากผู้ฝากเปิดบัญชีเป็นศูนย์บาทและไม่มีร ายการเคลื่อ นไหวในบัญชี (ฝาก-ถอน)
ภายในระยะเวลา 45 วันนับ จากวัน ที่เปิ ด บัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ใ นการปิด บัญชีอั ต โนมัติ โดยธนาคารจะมีจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ SMS แจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง e-mail address หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือ ถือ ที่ผู้ฝาก
ระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร
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27. ผู้ฝากยินยอมให้ธ นาคารคิด ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อ งกับ บัญชีเงิน ฝาก Krungthai NEXT Savings ในอัต ราและหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารประกาศ
28. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อ นไขในการให้บ ริการของธนาคาร รวมทั้งหลักเกณฑ์ อัต รา
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิด ประกาศ
ให้ผู้ฝากทราบในที่เปิด เผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ใ ห้บ ริการ และผ่านทางเว็บ ไซต์
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com)
29. เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือ สถานที่ทางาน หรือ สถานที่ติด ต่อ ได้ หรือ ทาง e-mail address หรือ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้เรียบร้อ ย
และโดยชอบแล้ว
30. เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรือผู้จัด การมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่
จะรับเงินฝากคืน โดยนาเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ตามระเบียบปฏิบัติงานที่
ธนาคารกาหนด ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
31. ในกรณีที่ผู้ฝากมีหนี้สินใดๆ ค้างชาระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชาระหนี้ที่ผู้ฝากค้างชาระอยู่กับธนาคารได้ทันที
32. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก
หรือลูกค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อ ธนาคารได้รับ การร้อ งขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงาน
ของรัฐได้ทุกประการ
33. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือ สถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับ เงินฝาก ไม่ว่าทั้งจานวนหรือ บางส่วน เว้นแต่จะได้รับ ความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
34. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมื่อใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อ ง
กับผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่งเป็นบัญชีหรือมีธุร กรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อ งกับ การด าเนินการที่ทุจริต หรือ ผิด
กฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อ งตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด เพียงธุร กรรมที่เกี่ยวกับ การฟอกเงิน หรือ การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารสาหรับการดาเนินการในกรณี
ดังกล่าวทั้งสิ้น
35. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด เพียง ข้อ มูลเกี่ยวกับ บัญชีเงินฝาก สินเชื่อ
ธุรกรรมต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของผู้ฝาก ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ ฝากที่ได้ใ ห้ไว้หรือ มีอ ยู่กับ ธนาคาร
หรือที่ธนาคารได้รับหรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือ ข้อ มูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือ คณะกรรมการที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ประกาศกาหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูล” รวมทั้งให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ฝากให้แก่บริษัทในกลุ่ม
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ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับ โอนสิทธิ
เรียกร้อง และ/หรือ นิติบุค คลใดๆที่ธ นาคารเป็นคู่สัญญาหรือ มีค วามสัมพันธ์ด้ วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การให้และ/หรือปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของธนาคาร การที่ ธ นาคารจ้ า งหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ด าเนิ น การแทน ไม่ ว่ า งานเกี่ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศ
ใดๆ ที่ใช้บังคับกับธนาคาร โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือ
สาขาของธนาคาร ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ใ นอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้
ทราบทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (krungthai.com)
36. ผู้ฝากรับทราบว่า การรับ จ้างเปิด บัญชี การซื้อ ขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีใ นการกระทาความผิด มีโ ทษตาม
กฎหมาย
37. ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ร ะบุใ นข้อ ตกลงฉบับ นี้ ระเบียบ และวิธีป ฏิบัติต ามที่
ธนาคารได้กาหนดไว้ ทั้งที่มีอ ยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ ที่จะมีต่อ ไปในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ ตามที่ธ นาคารแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
38. ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ฉบับนี้ทั้งหมดแล้วเห็นว่าเป็นไป
ตามความประสงค์ของผู้ฝากทุกประการ
39. ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ การใช้บ ริการดังกล่าวตามที่
ธนาคารกาหนดไว้ในขณะนี้ และ/หรือตามที่ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้าทุกประการ รวมทั้งให้ถือ ว่า
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือคาเตือนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือ บุค คลใดๆ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทันทีที่ธ นาคารเรียกร้อ ง และในกรณีที่มีค วามบกพร่อ งผิด พลาด
เกิดขึ้น ไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั้น จะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทุกประการในการแก้ไข
ความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธ นาคารหักเงิน และ/หรือ โอนเงินจากบัญชีต่างๆ ของ
ผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อ ย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการ
หักเงินและ/หรือโอนเงินดังกล่าว
40. ผู้ฝากรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ใ นใบค าขอเปิด บัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ใ ห้ไว้แก่ธ นาคาร มีค วามถูกต้อ ง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
41. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธ นาคารตรวจสอบ และ/หรือ สืบ ค้นข้อ มูลทะเบียนประวัติร าษฎร และ/หรือ ภาพใบหน้าของผู้ฝากจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือทั้งหมดของผู้ฝากจากบุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่
จาเป็น และ/หรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร
42. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ทาใบค าขอเปิด
บัญชีเงินฝาก และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตจากกลุ่มมิจฉาชีพ
43. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง
หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
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