หน้าที่ (1/5)
ข้อตกลงและเงือ่ นไขการเปิดบัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account)
1. ทุกครั้งที่เปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมูลหรือกรอกรายการใน
คาขอเปิดบัญชีเงินฝาก ระบุเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่าย และให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไม่ใช้นามแฝง
หรือปกปิดชื่อจริงในการเปิดบัญชีเงินฝาก
2. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยัง
ไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และชื่อบัญชีต้องเป็นบุคคลคนเดียวเท่านั้น
3. ไม่กาหนดจานวนเงินขั้นต่าในการเปิดบัญชีเงินฝาก (เปิดบัญชี 0 บาท) และการฝากเพิ่มเติมทุกครั้ง
4. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้และต้องเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้าชารุดหรือสูญหายจะต้องรีบแจ้ง
ให้ธนาคารทราบโดยแจ้งอายัดได้ทุ กสาขาหรือที่ Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหายให้แสดงหลักฐาน
การแจ้งความเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้วย
5. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ในแต่ละขณะ รวมทั้งยอมให้
ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่
เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร
(krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝากอย่างมีนัยสาคัญ
ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
เป็นต้น และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศ
เปลี่ยนแปลงใช้บังคับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ฝากไว้ทันที และยอมรับดอกเบี้ยตามอัตราที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ไม่ต้องนาสมุด
คู่ฝากมาให้ธนาคารจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอีก
6. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่
ธนาคารกาหนด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
7. การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบออกไม่ได้ ด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั้นธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
8. ทุกครั้งที่ฝากหรือถอน ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจลงนามของสาขา เพื่อลงรายการการฝากหรือถอน แล้ว
ตรวจสอบจานวนเงินที่นาฝากหรือถอน และยอดคงเหลือให้ถูกต้อง ถ้าปรากฏว่าผิดพลาดให้แจ้งธนาคารทราบเพื่อแก้ไขทันที
9. เช็ค ตั๋วแลกเงิน ใบสั่งจ่าย หรือตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ที่นามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพื่อเรียกเก็บเท่านั้น และผู้ฝาก
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรือไม่ โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี้ย หรือเป็นผลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือมีสิทธิถอนเงินตามตราสาร
นั้นได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้องมาขอรับคืน
ไปภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเพื่อไปดาเนินการเองต่อไป
10. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝาก ยังถือไม่ได้ว่าถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้ฝากควร
นาสมุด คู่ฝากมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยสามารถทารายการได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ
(Passbook Update Machines)
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11. หากผู้ฝากทาธุรกรรมโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝาก อาทิเช่น การทารายการฝากโดยไม่ใช้สมุดคู่ฝาก หรือการทารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผ่านตู้ ATM/ADM หรือ การทารายการโอนเงินผ่าน KTB Netbank / Krungthai NEXT เป็นต้น มีจานวนรายการรวมกันเกินกว่า 30
รายการ เมื่อผู้ฝากนาสมุดคู่ฝากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้เหลือเป็นรายการยอดรวม
ด้านเดบิตและเครดิตอย่างละรายการ และหากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนั้น จะต้องติดต่อให้สาขาออก
รายการเคลื่อนไหวทางการเงิน (Statement) โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
12. ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รับ ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปรับปรุงรายการบัญชีหรือจานวนเงินใน
บัญชีเงินฝากให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ทันที
13. กรณีดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากพื้นฐานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้อง
จ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ธนาคารมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยของบัญชี
เงินฝากนั้นเพื่อนาส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่ หากจานวนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหัก
ภาษีส่วนที่ขาดจากยอดเงินที่ฝากอยู่กับธนาคารได้
14. หากธนาคารมีการนาเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งเป็นการนาเข้าผิดบัญชีโดยผู้ฝากไม่มีสิทธิในเงินจานวน
นั้น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ทันที อย่างไรก็ตามภายหลังการทารายการดังกล่าวแล้วธนาคาร
จะแจ้งให้ผู้ฝากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มีให้หัก หรือมีไม่เพียงพอให้หักคืนได้ครบถ้วน ผู้ฝากยินยอม
ชดใช้เงินจานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้วนทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
15. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้องมาเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตน
ตามที่ธนาคารกาหนด ต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
16. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้องดาเนินการถอนเงินที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่ ธนาคารกาหนดต่อเจ้าหน้าที่
ธนาคาร
17. กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ไม่มีรายการเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้ฝากไม่ได้เป็น
ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์จาก
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามปกติของธนาคาร โดยกรณีการเปลี่ยนประเภท
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
และสาหรับกรณีการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคาร
ขอสงวนสิทธ์ที่จะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ เมื่อธนาคารเปลี่ยนสถานะผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารจ่าย
ดอกเบี้ย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนดสาหรับบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ปกติ
ดังกล่าว
18. กรณีบัญชียังคงสถานะเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษา
บัญชีเงินฝาก
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19. กรณีผู้ฝากมีการสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทไม่มีประกัน (KTB Shop Smart Classic) หรือ บัตรเดบิตกรุงไทย
มาสเตอร์การ์ด (Krungthai Mastercard Debit Card) กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
20. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ในอัตราและหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารประกาศกาหนด เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
21. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั้ง หลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะปิดประกาศ
ให้ผู้ฝากทราบในที่เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ใ ห้บ ริการ และผ่านทางเว็ บ ไซต์
(Website) ของธนาคาร (krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของ
ผู้ฝากสาคัญ ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดาเนินการผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น
22. เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน หรือสถานที่ติดต่อได้ หรือ ทาง e-mail address หรือ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้เรียบร้อย
และโดยชอบแล้ว
23. เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่
จะรับเงินฝากคืน โดยนาสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้องการ มาพิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
24. ในกรณีที่ผู้ฝากมีหนี้สินใดๆ ค้างชาระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหัก เงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชาระหนี้ที่ผู้ฝากค้างชาระอยู่กับธนาคารได้ทันที
25. กรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อตนเองเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพี ยงผู้เดียว แม้ว่าเงื่อนไขการสั่งจ่ายจะระบุว่ามีอานาจสั่งจ่าย
แต่เพียงผู้เดียวหรือสั่งจ่ายร่วมกับบุคคลอื่นหรือคนหนึ่งคนใดมีอานาจสั่งจ่ายหรือเงื่อนไขการสั่งจ่ายอื่นๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารถือว่าสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากนั้นเป็นสิทธิของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
26. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก
หรือลูกค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรั ฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐได้ทุกประการ
27. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั้งจานวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
28. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมื่อใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็นบัญชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการที่ทุจริต หรือ
ผิดกฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการ
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29.

30.
31.

32.
33.

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารสาหรับการดาเนินการในกรณี
ดังกล่าวทั้งสิ้น
ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝากที่ได้ให้ไว้
หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอานาจ
ตามกฎหมายประกาศกาหนด ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงบริการหรือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ของธนาคาร การที่ ธ นาคารจ้างหรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ดาเนิน การแทน (เช่ น งานเกี่ ย วกั บเทคโนโลยี
สารสนเทศงานติดต่อสื่อสารงานติดตามทวงถาม เป็นต้น) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถติดต่อ
ธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อผู้ฝากให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า ก)) ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข) ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้
เปิดเผย และหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ / (ค) ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว
ของธนาคารที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และหรือโอนข้อมูลส่วน/บุคคล
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ใ นนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กาหนดไว้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้า งเปิดบัญชี การซื้อขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในการกระทาความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามที่
ธนาคารได้กาหนดไว้ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว
เห็นว่าเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฝากทุกประการ
ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการใช้บริการดังกล่าวตามที่
ธนาคารกาหนดไว้ในขณะนี้ และ/หรือ ตามที่ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้าทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่า
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ดั งกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและ/หรือคาเตือนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคล
ใดๆ ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทันทีที่ธนาคารเรียกร้อง และในกรณีที่มีความบกพร่อง
ผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทุกประการใน
การแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน และ/หรือโอนเงินจากบัญชีต่างๆ
ของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการ
หักเงินและ/หรือโอนเงินดังกล่าว
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34. ผู้ฝากรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร มีความถู กต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
35. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบและหรือ สืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและ/หรือภาพใบหน้าของผู้ฝากจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือ ทั้งหมดของผู้ฝากจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่
จาเป็นและ/หรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร
36. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตั้งแต่วันที่ทาใบคาขอเปิด
บัญชีเงินฝาก และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตจากกลุ่มมิจฉาชีพ
37. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของธนาคารให้ผู้ฝากทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง
หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิ ตภั ณฑ์
และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เช่น Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือ
สาขาของธนาคาร เป็นต้น

ข้อตกลงและเงือ่ นไขเพิ่มเติมสาหรับบริการ PromptPay International
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะให้บริการสาหรับ PromptPay International ซึ่งเป็นบริการรับเงินโอนจากหรือโอนเงิน
ไปยังต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และวิธีการ รวมทั้ง อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกาหนด รวมทั้ง ลูกค้า/ผู้
ฝากในฐานะผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ขอใช้บริการ”) ยังตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ดังต่อไปนี้ด้วย
1. การใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดาเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้โอนเงินและผู้ให้บริการโอนเงินในต่างประเทศ เพื่อวั ตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการโอนเงินและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้องในการทาธุรกรรม
2. การใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดาเนินการเปิดเผยข้อมูลชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้รับเงินโอนและผู้ให้บริการรับเงินโอนในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับผู้ให้บริการรับเงินโอนและเพื่อการตรวจสอบในความถูกต้องในการทา
ธุรกรรม
ทั้ ง นี้ ในการโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารตกลงและยอมรั บ ว่ า ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะโอนเงิ น ไปต่ า งประเทศตามสกุ ลเงิน
ต่างประเทศตามที่ธนาคารกาหนด และหากจะต้องแลกเปลี่ยนจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศเพื่อการโอนไปต่างประเทศ
ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตามที่ธนาคารกาหนด และให้ถือว่าข้อ ตกลงและ
เงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันและ/หรือผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริ การตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีสัญชาติไทย จะไม่
โอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศ
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