หน้ าที ( )
ข้ อตกลงและเงือนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษสําหรับผู้เยาว์ (KTB KIDS SAVINGS)
1. ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 15 ปี บริ บูรณ์ ณ วันทีเปิ ดบัญชี และผู้ปกครองต้ องให้ ความยินยอมในการ
สร้ างความสัมพันธ์เปิ ดบัญชีเงินฝากและทําธุรกรรมกับธนาคารตามแบบฟอร์ มทีธนาคารกําหนด โดยสามารถเปิ ดบัญชีได้ คนละ 1
บัญชีเท่านันในนามของผู
A
้ เยาว์ หรื อ ผู้ปกครองเพือผู้เยาว์ หรื อผู้เยาว์โดยผู้ปกครอง สําหรับการลงนามสังจ่ายเงินหากผู้เยาว์ลงนาม
ได้ ให้ ผ้ เู ยาว์และผู้ปกครองเป็ นผู้มีอํานาจลงนามสังจ่ายเงินและปิ ดบัญชีร่วมกัน หรื อผู้ปกครองเป็ นผู้มีอํานาจลงนามสังจ่ายและ
ปิ ดบัญชีเพียงผู้เดียวก็ได้ แต่หากผู้เยาว์ไม่สามารถลงนามได้ ให้ ผ้ ปู กครองเป็ นผู้มีอํานาจลงนามสังจ่ายและปิ ดบัญชีเพียงผู้เดียว
และห้ ามนําบัญชีไปใช้ เป็ นหลักประกันในการคํ Aาประกันสินเชือ และคํ Aาประกันอืน ๆ กับบุคคล หรื อนิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงิน
หรื อหน่วยงานราชการใด ๆ ทังสิ
A Aน
2. ผู้ฝากต้ องแสดงเอกสารแสดงตนตามทีธนาคารกําหนดให้ ครบถ้ วน และให้ ข้อมูลหรื อกรอกรายการในคําขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ระบุ
เงือนไขการลงนามสังจ่าย และให้ ตวั อย่างลายมือชือไว้ กบั ธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้ องไม่ใช้ นามแฝง หรื อปกปิ ดชือจริ งในการเปิ ด
บัญชีเงินฝาก
3. การเปิ ดบัญชีเงินฝาก การฝากเพิมเติมทุกครังA และจํานวนเงินสูงสุดต่อบัญชี ต้ องเป็ นจํานวนเงินตามทีธนาคารกําหนด
4. ธนาคารจะมอบสมุดคูฝ่ ากให้ แก่ผ้ ฝู าก ผู้ฝากจะโอนเปลียนมือ แก้ ไข หรื อฉีกแผ่นใดแผ่นหนึงไม่ได้ และต้ องเก็บรักษาไว้ ในที
ปลอดภัยมิให้ สญ
ู หายหรื อตกไปอยูใ่ นความครอบครองของผู้อืนโดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้ าชํารุดหรื อสูญหายจะต้ องรี บแจ้ ง
ให้ ธนาคารทราบโดยแจ้ งอายัดได้ ทกุ สาขาหรื อที Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีทีสมุดคูฝ่ ากสูญหายให้ แสดงหลักฐาน
การแจ้ งความเพือประกอบการพิจารณาของธนาคารด้ วย
5. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารจ่ายดอกเบี Aย โบนัส ในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการทีธนาคารประกาศกําหนดไว้ ในแต่ละขณะ รวมทังยอม
A
ให้ ธนาคารมีสทิ ธิเปลียนแปลงอัตราดอกเบี Aยเงินฝาก อัตราโบนัสได้ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการกําหนดหรื อเปลียนแปลงอัตรา
ดอกเบี Aยไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีให้ บริ การ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website)
ของธนาคาร (www.ktb.co.th) และเมือธนาคารประกาศเปลียนแปลงอัตราดอกเบี Aย และโบนัสดังกล่าวแล้ ว ผู้ฝากตกลงให้ ถือ
อัตราดอกเบี Aย และอัตราโบนัสทีธนาคารประกาศเปลียนแปลงใช้ บงั คับกับเงินฝากของผู้ฝากทีได้ ฝากไว้ ทนั ที และยอมรับดอกเบี Aย
และโบนัสตามอัตราทีได้ เปลียนแปลงนันA ทังนี
A Aไม่ต้องนําสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากมาให้ ธนาคารจดแจ้ งการเปลียนแปลงอัตรา
ดอกเบี Aยอีก
6. การเปลียนแปลงข้ อมูลส่วนตัว ลายมือชือ ทีอยู่ หรื อเงือนไข ต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามแบบฟอร์ มที
ธนาคารกําหนด พร้ อมยืนเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องและตัวอย่างลายมือชือ ทีอยู่ หรื อเงือนไข ทีต้ องการเปลียนแปลง
7. การเขียนข้ อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกียวกับการฝากหรื อถอนเงินนันA ผู้ฝากจะต้ องเขียนด้ วยปากกาหรื อหมึกทีลบออกไม่ได้ ด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม มิฉะนันธนาคารจะไม่
A
รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึ Aน
8. ทุกครังA ทีฝากหรื อถอน ผู้ฝากต้ องแสดงหลักฐานต่อเจ้ าหน้ าทีผู้มีอํานาจลงนามของสาขา เพือลงรายการการฝากหรื อถอน แล้ ว
ตรวจสอบจํานวนเงินทีนําฝากหรื อถอนและยอดคงเหลือให้ ถกู ต้ อง ถ้ าปรากฏว่าผิดพลาดให้ แจ้ งธนาคารทราบ เพือแก้ ไขทันที
9. เช็ค ตัว\ แลกเงิน ใบสังจ่าย หรื อตราสารอืนทีเปลียนมือได้ ทีนํามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้ เพือเรี ยกเก็บเท่านันA และผู้ฝาก
จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ (ถ้ ามี) ตามอัตราทีธนาคารกําหนด ทังนี
A A ไม่ว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรื อไม่ โดยผู้ฝากจะได้ รับผลตอบแทนด้ านดอกเบียA หรื อเป็ นผลให้ ถูกต้ องตามเงื อนไขของธนาคาร หรื อมีสิทธิ ถอนเงินตาม
ตราสารนันได้
A ต่อเมือธนาคารเรี ยกเก็บเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้ อง
มาขอรับคืนไปภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด เพือไปดําเนินการเองต่อไป
10. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากหรื อใบรับฝาก ยังถือไม่ได้ วา่ ถูกต้ อง จนกว่าจะได้ ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทังนี
A A ผู้ฝากควร
นําสมุดคู่ฝากมาปรับรายการอย่างน้ อยเดื อนละ 1 ครังA โดยสามารถทํ ารายการได้ ทุกสาขา หรื อทีเครื องปรั บสมุด อัตโนมัติ
(Passbook Update Machines) ซึงจะเปิ ดให้ บริ การในภายหน้ า
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หน้ าที (b)
11. หากผู้ฝากทําธุรกรรมโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก อาทิเช่น การทํารายการฝากโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก หรื อการทํารายการฝาก ถอน โอนเงิน
ผ่านตู้ ATM/ADM หรื อ การทํารายการโอนเงินผ่าน KTB netbank (Krungthai Next) เป็ นต้ น มีจํานวนรายการรวมกันเกินกว่า 20
รายการ เมือผู้ฝากนําสมุดคูฝ่ ากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้ เหลือเป็ นรายการยอดรวมด้ านเด
บิตและเครดิตอย่างละรายการ และ หากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนันA จะต้ องติดต่อให้ สาขาออกรายการ
เคลือนไหวทางการเงิน (Statement)
12. การนับระยะเวลาการจ่ายดอกเบี Aยและโบนัส ธนาคารจะนับตังแต่
A วนั แรกของเดือนถึงวันสิ Aนเดือน กรณีเดือนแรกทีเปิ ดบัญชีและ
วันทีเปิ ดบัญชีมิใช่วนั แรกของเดือน จะนับระยะเวลาภายในเดือนตังแต่
A วนั แรกทีเปิ ดบัญชีนนจนถึ
ัA
งวันสิ Aนเดือน
13. ดอกเบี Aย และโบนัสทีผู้ฝากได้ รับไปก่อนแล้ ว หากเกินกว่าดอกเบี Aยทีพึงได้ รับ ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารปรับปรุงรายการบัญชีหรื อ
จํานวนเงินในบัญชีเงินฝากให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งได้ ทนั ที
14. หากธนาคารมีการนําเงินเข้ าบัญชีของผู้ฝากไม่วา่ จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึงเป็ นการนําเข้ าผิดบัญชีโดยผู้ฝากไม่มีสทิ ธิในเงินจํานวน
นันA ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ ทันที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูฝากทราบล่วงหน้ าก่อนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามภายหลังการทํารายการดังกล่าวแล้ วธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มี
ให้ หกั หรื อมีไม่เพียงพอให้ หกั คืนได้ ครบถ้ วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้ เงินจํานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้ วนทันทีทีได้ รับแจ้ งจากธนาคาร
และหากผู้ฝากไม่สามารถนําเงินชดใช้ คืนให้ ธนาคารได้ ตามทีได้ รับแจ้ ง ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี Aยตามอัตราดอกเบี Aย
สูงสุดทีธนาคารประกาศเรี ยกเก็บจากลูกค้ าทัวไปในขณะนันA หรื อทีอาจจะมีประกาศเปลียนแปลงต่อไปภายใต้ ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื อง การกําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ิในเรื องดอกเบี Aยและส่วนลด
15. ในการเบิกถอนเงินต่างสาขา ผู้ฝากจะต้ องมาเบิกถอนเงินด้ วยตนเองพร้ อมทังแสดงบั
A
ตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวที
ออกโดยทางราชการชนิดทีมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนต่อเจ้ าหน้ าทีของธนาคาร
16. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ ต้ องดําเนินการถอนเงินทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านันA โดยผู้รับมอบฉันทะต้ องนําบัตรประจําตัว
ประชาชน หรื อบัตรประจําตัวทีออกโดยหน่วยงานราชการชนิดทีมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนมาแสดงต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที
ของธนาคาร
17. กรณีบญ
ั ชีไม่มียอดเงินฝาก และ/หรื อเงินอืนใดคงเหลือในบัญชี และไม่มีรายการเคลือนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝาก-ถอน)
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารจะปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติ
18. กรณีผ้ ฝู ากอายุครบ 15 ปี บริ บรู ณ์ ธนาคารจะทําการปรับประเภทบัญชีเงินฝาก KTB KIDS SAVINGS เป็ นประเภทบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ปกติของธนาคารในวันต้ นเดือนถัดจากเดือนเกิดทีผู้ฝากมีอายุครบ 15 ปี บริ บูรณ์ ทังA นี A เมือธนาคารได้ ปรับประเภท
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากแล้ ว อัตราดอกเบียA และอัตราค่าธรรมเนียมทีเกี ยวข้ องให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีธนาคารกํ าหนดสําหรับบัญ ชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ปกติ
19. กรณีผ้ ฝู ากมีการปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีการ
คิดค่าธรรมเนียมการปิ ดบัญชีเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด
20. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับบัญชีเงินฝาก KTB KIDS SAVINGS ในอัตราและหลักเกณฑ์ เดียวกับ
อัตราค่าธรรมเนียมทีธนาคารประกาศสําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
21. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ เพิมเติม และ/หรื อ เปลียนแปลงเงือนไขในการให้ บริ การของธนาคาร รวมทังหลั
A กเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการใช้ บริ การของธนาคารได้ ตามทีธนาคารจะเห็นสมควรโดยธนาคารจะประกาศให้
ผู้ฝากทราบในทีเปิ ดเผย ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีให้ บริ การ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website)
ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
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หน้ าที (q)
22. เอกสารหรื อหนังสือใดของธนาคารทีส่งไปยังทีอยู่ หรื อสถานทีทํางาน หรื อสถานทีติดต่อได้ หรื อ ทาง E-Mail Address หรื อ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึงระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี หรื อทีผู้ฝากได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ เรี ยบร้ อย
และโดยชอบแล้ ว
23. เมือธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากมีสทิ ธิที
จะรับเงินฝากคืน โดยนําสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ทีธนาคารต้ องการ มาพิสจู น์ จนเป็ นทีพอใจแก่ธนาคาร
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
24. ในกรณีทีผู้ฝากมีมากกว่าหนึงราย ผู้ฝากร่วมแต่ละรายต่างมีสทิ ธิถอนเงินได้ ไม่วา่ จะถอนทังหมดหรื
A
อบางส่วน เว้ นแต่ได้ ระบุไว้ เป็ น
อย่างอืนในเงือนไขการจ่ายเงินหรื อตามทีธนาคารจะเห็นสมควร ในกรณีทีมีปัญหาข้ อโต้ แย้ งระหว่างผู้ฝากร่วมแต่ละราย ธนาคาร
จะสันนิษฐานไว้ ก่อนว่า ผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสทิ ธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝากจากธนาคารได้ คนละเท่า ๆ กัน
25. ในกรณีทีผู้ฝากร่วมรายใดรายหนึงเป็ นบุคคลธรรมดาและผู้ฝากร่ วมรายนันถึ
A งแก่กรรม ธนาคารจะพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ
ประกอบการจ่ า ยเงิ น ฝากให้ แ ก่ ผ้ ูฝ ากร่ ว มและ/หรื อ ผู้รั บ มรดกและ/หรื อ ผู้จัด การมรดกของผู้ฝ ากร่ ว มรายที ถึ งแก่ ก รรมนันA
(แล้ วแต่กรณี) อนึงในการจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ฝู ากร่วมและ/หรื อผู้รับมรดก และ/หรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากร่ วมรายทีถึงแก่กรรมนันA
ผู้ฝากร่ วมตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือว่าผู้ฝากร่วมแต่ละรายมีสทิ ธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝากในสัดส่วนทีเท่าๆกัน และธนาคาร
จะจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ฝู ากร่วมและ/หรื อผู้รับมรดกและ/หรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากร่วมรายทีถึงแก่กรรม เฉพาะส่วนทีผู้ฝากร่ วมราย
นันมี
A สทิ ธิได้ รับเท่านันA
26. ในกรณี ทีผู้ฝากและ/หรื อผู้ฝากร่ วมรายใดรายหนึงมีหนีสA ินใด ๆ ค้ างชําระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากและผู้ฝากร่ วมตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก และ/หรื อผู้ฝากร่ วมไม่วา่ ทังหมดหรื
A
อบางส่วน เพือชําระหนี Aทีผู้ฝากและ/หรื อผู้ฝาก
ร่วมค้ างชําระอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
27. กรณีทีผู้ฝากเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยใช้ ชือตนเองเป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว หรื อโดยใช้ ชือบัญชีแตกต่างไปจากชือเจ้ าของบัญชี
เช่น การใช้ ชือเจ้ าของบัญชีร่วมกับบุคคลอืนหรื อการฝากเพือบุคคลอืน เป็ นต้ น แม้ ว่าเงือนไขการสังจ่ายจะระบุว่ามีอํานาจสังจ่าย
แต่เพียงผู้เดียวหรื อสังจ่ายร่ วมกับบุคคลอืนหรื อคนหนึงคนใดมีอํานาจสังจ่ายหรื อเงือนไขการสังจ่ายอืน ๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารถือว่าสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝากนันเป็
A นสิทธิของผู้ฝากซึงเป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
28. ในกรณี ทีมีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของ
ผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายหนึงรายใด หรื อหลายรายต่อเจ้ าหน้ าทีหรื อหน่วยงานของรัฐ เมือธนาคารได้ รับการร้ องขอ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/ หรื อจัดทํารายการเกียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้ าหน้ าทีหรื อ
หน่วยงานของรัฐได้ ทกุ ประการ
29. ผู้ฝากตกลงทีจะไม่นําบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล หรื อนิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงินอืน ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสิทธิ ในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทังจํ
A านวนหรื อบางส่วน เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
30. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การฝาก และ/หรื อถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมือใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอนั ควรสงสัยได้ ว่าบัญชีเงินฝากหรื อธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
กับผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายใดรายหนึง เป็ นบัญชีหรื อมีธุรกรรมทางการเงินทีเกียวข้ องกับการดําเนินการทีทุจริ ต หรื อผิด
กฎหมาย หรื อถูกใช้ ในกิ จกรรมทีไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพี ยงธุรกรรมทีเกี ยวกับการฟอกเงิน หรื อการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารสําหรับการดําเนินการในกรณี
ดังกล่าวทังสิ
A Aน
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31. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ข้ อมูลเกียวกับบัญชีเงินฝาก สินเชือ
ธุรกรรมต่าง ๆ ข้ อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของผู้ฝาก ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใด ๆ ของผู้ฝากทีได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยูก่ บั ธนาคาร
หรื อทีธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอืน หรื อข้ อมูลอืนใดตามที หน่วยงานหรื อคณะกรรมการทีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด ซึงต่อไปนี Aจะเรี ยกว่า “ข้ อมูล” รวมทังให้
A ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ฝาก ให้ แก่บริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ อง และ/หรื อนิติบุคคลใด ๆ ที ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้วย ทังA ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของธนาคาร การที ธนาคารจ้ า งหรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื นดํ า เนิ น การแทน ไม่ว่า งานเกี ยวกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ งาน
ติดต่อสือสาร งานติ ดตามทวงถาม หรื องานอื นใด ไม่ว่าทังA หมดหรื อบางส่วน และเพื อวัต ถุป ระสงค์ อืนใดที ไม่ต้องห้ ามตาม
กฎหมาย รวมถึงเพือปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบของประเทศใด ๆ ทีใช้ บงั คับกับธนาคาร โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถ
ติด ต่อ ธนาคารผ่านช่อ งทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรื อ สาขาของธนาคาร ทังA นี A ช่อ งทางติ ด ต่อธนาคารอาจมี ก าร
เปลียนแปลง เพิมขึ Aน หรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง Website ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
32. ผู้ฝากรั บทราบว่า การรับ จ้ างเปิ ดบัญ ชี การซือA ขายบัญ ชี หรื อ การยินยอมให้ ผ้ ูอืนใช้ บัญ ชี ในการกระทําความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
33. ผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิทีเกียวข้ องของธนาคารทังที
A มีอยู่ในขณะนี A และทีจะมีการแก้ ไข หรื อเพิมเติมใน
ภายหน้ าทุกประการ
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