ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS Alert)
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอใช้บริการตกลง และรับทราบว่า การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นบริการแจ้งเตือนที่อานวยความสะดวก
แก่เจ้าของบัญชีเงินฝาก ในการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวด้านบัญชี และบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจัดให้มีขึ้น
2. ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา ของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันกับธนาคารอย่างน้อย 1 บัญชี
3. เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้กับทางธนาคาร เมื่อมีรายการเคลื่อนไหวด้านบัญชี และบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจัดให้มีขึ้น
4. การหักเงินผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
4.1 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในคาขอนี้ผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อ
ชาระค่าค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ที่เกี่ยวกับการใช้บริการตามคาขอนี้ ตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่ธนาคารกาหนด
4.2 ในกรณีที่ธนาคารทาการหัก และ/หรือ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผิดพลาด
หรือบกพร่องไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีอานาจแก้ไขความบกพร่องผิดพลาดดังกล่าวให้
ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยธนาคารมิต้องแจ้ง หรือขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้
ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ที่ธนาคารได้จัดทาขึ้นเกี่ยวกับการหักเงิน และ/หรือ โอนเงิน หรือการดาเนินการใดๆ ของธนาคารกับ
บัญชีเงินฝากโดยผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติดังกล่าวเป็นเอกสารที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ
4.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่ไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุในคาขอนี้ หรือมีแต่ไม่
เพียงพอให้ธนาคารทาการหักค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้บ ริการตามคาขอนี้ได้ ผู้ขอใช้บริการตกลง
ยินยอมให้ธนาคารทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อมาชาระค่าธรรมเนียม
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้บริการตามคาขอนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้อ งแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ธนาคารที่จะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 13
5. ผู้ขอใช้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ สาหรับการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือตามคาขอนี้
ให้แก่ธนาคาร ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้บริการดังกล่าว ธนาคารจะประกาศให้ผู้ขอ
ใช้บริการทราบล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และ/หรือ ประกาศทางเว็บไซต์ (WEBSITE) ของธนาคาร และผู้ขอใช้บริการตก
ลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที ตามวิธีการ
ที่ธนาคารกาหนดไว้ในข้อ 4
6. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการตามคาขอนี้
ทั้งที่มีอยู่ก่อนแล้วและที่จะมีขึ้นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าตามที่ธนาคารจะได้กาหนดเพิ่มเติม โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ผู้
ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยให้ถือว่าระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของคาขอฉบับนี้ด้วย รวมทั้งผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมที่จะจัดทาเอกสารอื่นใดตามที่ท างราชการ และ/หรือ ธนาคารเป็นผู้
กาหนดด้วย
7. ธนาคารและผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าคู่มือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้ บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งธนาคารได้
มอบหรือจัดส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการแล้ว และ/หรือ ที่ธนาคารจะได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายภาคหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย
8. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิขอยกเลิกการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือตามคาขอนี้เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งความประสงค์
ดังกล่าวให้ธนาคาร ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนหรือภายในวันถึงกาหนดชาระค่ าธรรมเนียมการให้บริการแจ้งเตือนผ่าน
โทรศัพท์มือถือในคราวที่กาลังจะถึง โดยให้มีผลเป็นการสิ้นสุดการใช้บริการในคราวถัดไป
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ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงใดๆ กาหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ หรือธุรกรรม
การเงินของผู้ขอใช้บริการ ต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด เมื่อธนาคารได้รับการร้องขอ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอม
ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ จัดทารายการเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการต่อบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าวได้ทุก
ประการ และผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป แม้ว่าข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม
ในกรณีที่มีความชารุดบกพร่อง เสียหาย ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบไฟฟ้า และ/หรือ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (INTERNET) และ/
หรื อ ระบบติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ/หรื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ธนาคารน ามาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารระบบแจ้ ง เตื อ นอั ต โนมั ติ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือแก่ผู้ขอใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เป็นเหตุให้การให้บริการระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือขัดข้อง
หยุดชะงัก บกพร่อง หรือล่าช้า ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เอาเหตุดังกล่าวเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารได้จัดทาขึ้น อันเนื่องจากการใช้บริการแจ้งเตือน
อัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ ของผู้ขอใช้บริการนั้น มีความ ถูกต้องทุกประการโดยไม่จาต้อ งให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบหรือลง
ลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด
ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคาร และ/หรือ บุคคลใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติของผู้ขอใช้
บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ธนาคาร และ /หรือ บุคคลดังกล่าวโดย
สิ้นเชิง โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ในกรณีที่ธนาคารยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานประกอบการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ มีเหตุใดๆ ตาม
กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตาม และ/หรือ ธนาคารมีเหตุจาเป็น หรือเหตุขัดข้องไม่ว่าประกาใดๆ ผู้ขอใช้บริการตก
ลงยินยอมให้เป็นสิทธิของธนาคารแต่ฝ่ายเดียวที่จะระงับ ชะลอ หรือยกเลิกการให้บริการแจ้งเตือนตามคาขอนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และผู้ขอใช้บริการสละสิทธิที่เรียกร้องความเสียหายใด ที่เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารดาเนินการ
ดังกล่าวสิ้น
ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิที่จะกาหนดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามคาขอ
นี้ได้ตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารเห็นสมควร และธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือ วิธีการเก็บค่าธรรมเนียม และ/
หรือ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการสาขาของธนาคาร และ/หรือ
ประกาศทางเว็บไซต์ (WEBSITE) ของธนาคาร
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันตน และตกลงปฏิบัติตามระเบียบ สาหรับบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือตามที่ ได้
แนบท้ายข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือนี้ และ/หรือ ที่ธนาคารจะได้เพิ่มเติมต่อไป
รวมทั้งคู่มือหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในภาย
ภาคหน้า ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคาขอ และข้อตกลงเงื่อนไขในการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือนี้ด้วย
รวมทั้งผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร และ/หรือ ข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทาเอกสาร
อื่นใดให้แก่ธนาคารตามที่ทางราชการ และ/หรือ ธนาคารเป็นผู้กาหนด และ/หรือ ร้องขอด้วย
ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ได้ระบุไว้ในคาขอนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงจะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรภายในวัน นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าว อนึ่ง บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ของทาง
ธนาคารที่ส่งให้กับผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ไม่ว่าจะลงทะเบียน หรือไม่ก็ตาม และ/หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ไปยังผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในคาขอนี้ ให้ถือว่าเป็นการส่งให้แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบ และแม้ว่าจะส่งให้ผู้ใช้บริการ
ไม่ได้ เพราะหาที่อยู่ไม่พบ หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือการรื้อถอนที่อยู่นั้นให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับหนังสือจดหมาย คาบอกกล่าว หรือเอกสารนั้นจากธนาคารแล้ว
โดยชอบ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือนี้ให้ใช้บังคับ และตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทย
เป็นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
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