หน้าที่ (1/6)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี
1. ทุกครั้งที่เปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงเอกสารแสดงตนตามที่ธนาคารกาหนดให้ครบถ้วน และให้ข้อมูลหรือ กรอกรายการใน
คาขอเปิดบัญชีเงินฝาก ระบุเงื่อนไขการลงนามสั่งจ่าย และให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้องไม่ใช้นามแฝง
หรือปกปิดชื่อจริงในการเปิดบัญชีเงินฝาก
2. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จานวนเงินเปิดบัญชีเป็นจานวนเงินตามที่ธนาคารกาหนดในแต่ ละระยะเวลาฝาก
ส่ ว นการฝากครั้ ง ต่ อ ๆ ไป จะต้ อ งฝากติ ด ต่ อ กั น ทุ ก เดื อ นๆ ละ 1 ครั้ ง เป็ น จ านวนเงิ น เท่ า กั บ จ านวนเงิ น ที่ เ ปิ ด บั ญ ชีค รั้ งแรก
ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ซึ่งผู้ฝากจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด และผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
3. ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝาก ผู้ฝากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้และต้องเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือตกไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้าชารุดหรือสูญหายจะต้องรีบแจ้ง
ให้ธนาคารทราบ โดยแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่ Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหายให้แสดงหลักฐาน
การแจ้งความเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารด้วย
4. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ในแต่ละขณะ รวมทั้งยอมให้
ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ โดยธนาคารจะปิดประกาศการกาหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่
เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร
(krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝากอย่างมีนัยสาคัญ
ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
เป็นต้น และเมื่อธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศ
เปลี่ยนแปลงใช้บังคับกับเงินฝากของผู้ฝากที่ได้ฝากไว้ทันทีและยอมรับดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องนา
สมุดคู่ฝากมาให้ธนาคารจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอีก
5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่
ธนาคารกาหนด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างลายมือชื่อ ที่อยู่ หรือเงื่อนไข ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
6. การเขียนข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบออกไม่ได้ ด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม มิฉะนั้นธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
7. การฝากเงิน ผู้ฝากจะต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง้ โดยสามารถฝากได้ทุกวันในเวลาทาการของธนาคาร หรือภายในเวลา
ทาการของแต่ละช่องทางที่นาฝากภายในเดือนนั้นๆ ทั้งนี้ กรณีนาฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ATM, KTB netbank,
Krungthai NEXT เป็นต้น ผู้ฝากต้องนาฝากภายในเวลาทาการของแต่ละช่องทางนั้น (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากนาฝากหลัง
ระยะเวลาทาการ ธนาคารจะรับไว้เพื่อนาฝากภายในวัน ถัดไป ซึ่งหากทารายการในวันสุดท้ายของเดือน จะมีผลให้ผู้ฝากขาดการ
ฝากในเดือนนั้นๆ และหากขาดการฝากเกินกว่า 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไขการฝากเงินกับธนาคารตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8.
8. กรณีที่ผู้ฝากขาดการฝากหรือฝากไม่ครบจานวนที่กาหนดหรือฝากผิดเงื่อนไขไม่ ว่ากรณีใดๆ ทุกกรณีรวมกันเกิน 2 ครั้ง ผู้ฝากจะ
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตาม
ประกาศของธนาคาร เว้นแต่กรณีเป็นการฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนตามข้อ 9.
9. ในกรณีที่ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
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10. ในช่วงระยะเวลาการฝากตามเงื่อนไข ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้ เว้นแต่การปิดบัญชีเท่านั้น และหากผู้ฝากปิดบัญชี
ก่อนครบกาหนดจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากนั้น และธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร เว้นแต่กรณีเป็นการฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนตามข้อ 9.
11. สาหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้น ภาษีเงินได้สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ให้
ถื อ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก รมสรรพากรประกาศก าหนด กรณี ผู้ ฝ ากที่ น าฝากไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
กรมสรรพากรกาหนด ผู้ฝากจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยที่ได้รับ
12. ทุกครั้งที่ฝากหรือปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจลงนามของธนาคาร เพื่อลงรายการการฝาก
หรือรายการปิดบัญชี แล้วตรวจสอบจานวนเงินที่นาฝากหรือปิดบัญชี และยอดคงเหลือให้ถูกต้อง ถ้าปรากฏว่าผิดพลาดให้แจ้ง
ธนาคารทราบเพื่อแก้ไขทันที
13. เช็ค ตั๋วแลกเงิน ใบสั่งจ่าย หรือตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ที่นามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้เพื่อเรียกเก็บเท่านั้น และผู้ฝาก
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ(ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้หรือไม่
โดยผู้ฝากจะได้รับผลตอบแทนด้านดอกเบี้ย หรือเป็นผลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธนาคารได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อย
แล้ว ถ้าหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้องมาขอรับคืนไปภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
เพื่อไปดาเนินการเองต่อไป และธนาคารจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการฝากหากมิได้มีการทารายการฝากทดแทนภายในเดือน
รวมทั้งธนาคารจะไม่รับฝากเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเดือนเดียวกัน
14. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคู่ฝาก ยังถือไม่ได้ว่าถูกต้องจนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
15. เงินฝากเมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามข้อตกลง ธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแส
รายวัน ตามที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้ และผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีเงินฝาก “เงินออมรายเดือนปลอดภาษี” โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบอีก ทั้งนี้ หากมีเหตุให้ธนาคารไม่สามารถโอนเงินที่ครบกาหนดฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแส
รายวันดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสาหรับยอดเงินฝากนั้นในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ต่าสุดสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารในแต่ละขณะ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
16. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากในอัตราและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศ
17. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้บริการของธนาคาร รวมทั้งหลักเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควรโดยธนาคารจะประกาศให้
ผู้ฝากทราบในที่เปิดเผย ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งที่ให้บริการ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website)
ของธนาคาร (krungthai.com) ทั้งนี้ กรณีการแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฝากสาคัญ
ธนาคารอาจแจ้งผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดาเนินการ ผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น SMS
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น
18. เอกสารหรือหนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ทางาน หรือสถานที่ติดต่อได้ หรือ ทาง e-mail address หรือ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งระบุไว้ในคาขอเปิดบัญชี หรือที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้เรียบร้อย
และโดยชอบแล้ว
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19. เมื่อธนาคารทราบว่า ผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากมีสิทธิที่
จะรับเงินฝากคืนโดยนาสมุดฝากเงินและหลักฐานต่างๆ ที่ธนาคารต้องการมาพิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ธนาคาร ธนาคารจึงจะ
พิจารณาจ่ายเงินคืนให้
20. ในกรณีที่ผู้ฝากมีมากกว่าหนึ่งราย ผู้ฝากร่วมแต่ละรายต่างมีสิทธิถอนเงินได้ไม่ว่าจะถอนทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็น
อย่างอื่นในเงื่อนไขการจ่ายเงินหรือตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้ฝากร่วมแต่ละราย ธนาคาร
จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากจากธนาคารได้คนละเท่าๆ กัน
21. ในกรณีที่ผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและผู้ฝากร่วมรายนั้นถึงแก่กรรม ธนาคารจะพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประกอบการจ่ า ยเงิ น ฝากให้ แ ก่ผู้ฝากร่ ว ม และ/หรื อ ผู้ รั บ มรดก และ/หรื อ ผู้ จั ด การมรดกของผู้ ฝากร่ วมรายที่ ถึ ง แก่ ก รรมนั้น
(แล้วแต่กรณี) อนึ่ง ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้รับมรดก และ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที่ถึงแก่กรรมนั้น
ผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้ธนาคารถือว่าผู้ฝากร่ วมแต่ละรายมีสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากในสัดส่วนที่เท่าๆกัน และธนาคาร
จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากร่วม และ/หรือผู้รับมรดก และ/หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝากร่วมรายที่ถึงแก่กรรม เฉพาะส่วนที่ผู้ฝากร่วม
รายนั้นมีสิทธิได้รับเท่านั้น
22. ในกรณีที่ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึ่งมีหนี้สินใดๆ ค้างชาระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากและผู้ฝากร่วมตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝากร่วมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อชาระหนี้ที่ผู้ฝาก และ/หรือผู้ฝาก
ร่วมค้างชาระอยู่กับธนาคารได้ทันที
23. ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของผู้ฝาก
หรือลูกค้าของผู้ฝากรายหนึ่งรายใด หรือหลายรายต่ อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดทารายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐได้ทุกประการ
24. ผู้ฝากตกลงที่จะไม่นาบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก และ/หรือสิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั้งจานวนหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
25. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝาก และ/หรือถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมือ่ ใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ฝาก หรือลูกค้าของผู้ฝากรายใดรายหนึ่ง เป็นบัญชีหรือมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการที่ทุจริต หรือ
ผิดกฎหมาย หรือถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารสาหรับการดาเนินการในกรณี
ดังกล่าวทั้งสิ้น
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26. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ฝากทีไ่ ด้ให้ไว้หรือ
มีอยู่กับธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอานาจตาม
กฎหมายประกาศกาหนด ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรือนิติบุคคลใดๆที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การให้และ/หรือปรับปรุง
บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน (เช่น งานเกี่ย วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝาก
สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือสาขาของธนาคาร ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ในอนาคต โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบทาง Website ของธนาคาร ทั้งนี้ เมื่อผู้ฝากให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของผู้ฝากเองแก่ธนาคาร ผู้ฝากรับรองและรับประกันว่า (ก) ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ฝากให้แก่ธนาคาร และจะแจ้งธนาคารหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข)ผู้ฝากได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสาหรับการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ผู้ฝากได้แจ้งนโยบายความ
เป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่ง
รวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กาหนดไว้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
27. ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้างเปิดบัญชี การซื้อขายบัญชี หรือ การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีในการกระทาความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
28. ผู้ฝากตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามที่
ธนาคารได้กาหนดไว้ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
29. ผู้ฝากรับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี ฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าเป็นไป
ตามความประสงค์ของผู้ฝากทุกประการ
30. ผู้ฝากตกลงยินยอมเสียค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และหรือ/การใช้บริการ ดังกล่าวตามที่
ธนาคารกาหนดไว้ในขณะนี้ และหรือ/ตามที่ธนาคารได้มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในภายหน้าทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่า
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝากด้วย โดยหากผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขการใช้บริการ และหรือคาเตือนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อ/ใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ หรือ/บุคคลใดๆ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทันทีที่ธนาคารเรียกร้องและในกรณีที่มีความบกพร่องผิดพลาด
เกิดขึ้นไม่ว่าความบกพร่องผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิทุกประการในการแก้ไข
ความบกพร่องผิดพลาดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน และหรือโอนเงินจากบัญชีต่างๆ ของ/
ผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ฝากอีกแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบถึงการหัก
เงิน และ/หรือโอนเงินดังกล่าว
31. ผู้ฝากรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิดบัญชีเงินฝาก และเอกสารประกอบอื่นใดที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคารมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
Version1/2021_APRIL

หน้าที่ (5/6)
32. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบ และหรือสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร / และหรือภาพใบหน้าของ/ผู้ฝากจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ติดต่อ สอบถามข้อมูลบางประการ หรือ ทั้งหมดของผู้ฝากจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้ในกรณีที่
จาเป็น และหรือในกรณีที่ธนาคารเห็นสมควร/
33. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเดิมของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันตั้งแต่วันที่ทาใบคาขอเปิด
บัญชีเงินฝาก และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตจากกลุ่มมิจฉาชีพ
34. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารนาเสนอข่าวสาร และหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์/ และหรือบริการของธนาคารให้/ผู้ฝากทราบ ซึ่งรวมถึงการส่ง
หรือแจ้งผ่านระบบ SMS และหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ / ทั้งนี้ ผู้ฝากอาจปฎิเสธการรับข่าวสาร และ/หรือข้อมูลผลิต ภัณฑ์
และ/หรือบริการของธนาคารได้โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด เช่น Call Center โทร. 0-2111-1111 หรือ
สาขาของธนาคาร เป็นต้น
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เงื่อนไขพิเศษ
CIF No. …………………… Account No. ………………………….ประเภทบัญชี…………………………………………………………..
ชื่อบัญชี..........................................................................................วันที.่ .............................................................................................
การโอนเงินต้น/ดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดฝาก
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากมีความประสงค์จะให้ธนาคารดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ธนาคารโอนดอกเบีย้ เข้าบัญชี ดังนี้
 บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่…………………………….....ชื่อบัญชี…………………………..………
 บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่..……………………..……ชื่อบัญชี……………………………………
2. ให้ธนาคารโอนเงินต้นเข้าบัญชี ดังนี้
 บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่…………………………….....ชื่อบัญชี…………………………..………
 บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่..……………………..……ชื่อบัญชี……………………………………
 บัญชีเงินฝากประจา ระยะเวลาฝาก 3 เดือน บัญชีเลขที่..…………………………………….…………………..……
ชื่อบัญชี…………………………………………………………….………
การสมัครใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี (Standing Payment Order( เพื่อนาฝากเข้าบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี
 ผู้ฝากมีความประสงค์ขอใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีเพื่อนาฝากเงินเข้าบัญชีเงินออมรายเดือนปลอดภาษี เป็น
ประจาทุกเดือน โดย  โอนทุกวันที่ ของเดือน ........... โอนทุกวันสิ้นเดือน จานวนเงิน................บาท โอนจากบัญชีออม ...............
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