ข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
(KTB e-Money Card) (เลขทีอ้ างอิง 1/2561)
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Money Card) ซึ(งต่อไปจะเรี ยกว่า “บัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ” เป็ นบัตรที(
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ซึ(งต่อไปจะเรี ยกว่า “ธนาคาร” ออกให้ แก่ผ้ ูซือ= บัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ที(ได้ รับอนุมัติจาก
ธนาคารให้ เป็ นผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง( ต่อไปนี =จะเรี ยกว่า “ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์” เพื(อใช้ ทําธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ เช่น เบิกถอนเงินสด ชําระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ เป็ นต้ น รวมถึงการใช้ บริ การ และ/หรื อการ
ทํ าธุรกรรมทางการเงิ นใดๆ ที( ธนาคารได้ จัดให้ มีขึน= ผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ทัง= ที( ธนาคารกํ าหนดไว้ แล้ วใน
ขณะนี = และ/หรื อที(จะมีขึน= ต่อไปในภายหน้ าทุกประการ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผูกพันและ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื(อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี =
1. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงทําการสมัครขอใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามขันตอน
=
และวิธีการของ
ธนาคารให้ ถูก ต้ องครบถ้ วนผ่ านทางช่ องทางการให้ บ ริ ก ารตามที( ธนาคารกํ าหนดไว้ โดยจะต้ อ งใช้ เลขที( บัต ร
ประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / อื(นๆ ที(แท้ จริ งของตนเท่านัน=
2. การเก็บรักษาบัตรและรหัสผ่าน
2.1 เมื(อผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ รับอนุมัติให้ ใช้ บริ การแล้ ว ธนาคารจะจัดส่งรหัสผ่าน (Password)
ซึง( ต่อไปนี =จะเรี ยกว่า “รหัสผ่าน” ให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ หรื อผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กําหนด
รหัส ผ่ านด้ วยตนเองในขัน= ตอนขอสมัค รใช้ บ ริ ก าร โดยผู้ถื อ บัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถทํ าการแก้ ไข
เปลี(ยนแปลงรหัสผ่านนี =ได้ เองในภายหลังตามข้ อกําหนดและเงื(อนไขของธนาคาร
2.2 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมและรับทราบว่าการใช้ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องใช้ ควบคู่
กับรหัสผ่าน และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหน้ าที(เก็บรักษาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านเป็ นอย่างดีและ
เก็บไว้ ในที(ปลอดภัย มิให้ สูญ หาย ไม่ทําลาย ทํ าให้ เสียหายหรื อแก้ ไขเปลี(ยนแปลงส่วนหนึ(งส่วนใดของบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทังเก็
= บรักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับเฉพาะตัวของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน= หากเกิด
ความเสียหายประการใดจากการสูญหายหรื อการเปิ ดเผยรหัสดังกล่าวข้ างต้ น หรื อจากเหตุอื(นใดก็ตาม ธนาคาร
ไม่จําต้ องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
= =น
2.3 หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีการส่งมอบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่านให้ ผ้ ูถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อๆ มา ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งและจัดส่งข้ อมูลของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ทอดต่อ ๆ มาให้ แ ก่ธ นาคาร และแจ้ งให้ ผ้ ูถือ บัต รเงิ น อิเล็กทรอนิ ก ส์ ท อดต่อๆ มาติ ด ต่อ สาขาของธนาคารเพื( อ
ยินยอมรับทราบ ผูกพัน และปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื(อนไขการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด
และภายในระยะเวลาที( ธนาคารกํ าหนด ตลอดจนจะต้ องให้ ผ้ ูถื อบัต รเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ ทอดต่อๆ มาทราบว่า
จะต้ องใช้ บตั รตามวัตถุประสงค์ที(ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ แจ้ งไว้ ในใบคําขอใช้ บริ การ/เปลี(ยนแปลงข้ อมูลบัตร
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เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั ง= นี = หากธนาคารได้ รั บ ความเสี ย หายใดๆ อัน เนื( อ งมาจากมี ก ารเปลี( ย นผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิได้ มีการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายพร้ อมทังดอกเบี
=
=ยตามอัตราที(กฎหมายกําหนดให้ แก่ธนาคารทุกประการ
โดยปราศจากเงื(อนไขใดๆ ทัง= สิ =น รวมทัง= ตกลงยินยอมให้ ธนาคารกระทําการใดๆ เพื( อเป็ นการแก้ ไขและบรรเทา
ความเสียหายใดๆ ที( เกิดขึน= กับธนาคารได้ โดยไม่จําต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์แต่
อย่างใด
3. การใช้ บริ การเบิกถอนเงินสด ชําระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ ผ่านเครื( องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM)
3.1 ในการใช้ บ ริ การผ่านเครื( องฝาก-ถอนเงิน อัตโนมัติ (ATM/ADM) ทุกครั ง= ผู้ถือบัตรเงิ นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
จะต้ องใส่รหัสผ่านควบคูก่ บั การใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากใส่รหัสผ่านผิด จํานวน 3 ครัง= ติดต่อกันแล้ ว บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวจะถูกระงับการใช้ บริ การโดยอัตโนมัติทนั ที หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จํารหัสผ่านเดิม
ได้ ให้ ติดต่อสาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารเพื(อขอใช้ รหัสผ่านเดิม และขอยกเลิกการระงับการใช้ บริ การโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม แต่หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จํารหัสผ่านเดิมไม่ได้ ให้ ติดต่อสาขาหรื อจุดบริ การเพื(อขอออก
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านใหม่ โดยตกลงยินยอมชําระอัตราค่าธรรมเนียมตามที(ธนาคารกําหนด
3.2 ในกรณี ที(ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ รหัสผ่านทํารายการใดๆ อันเกี(ยวเนื(องกับการใช้ บริ การบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นีจ= นเสร็ จสิ =นสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงยิ นยอมผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ และไม่สามารถยกเลิก เพิ กถอนเปลี(ยนแปลง หรื อแก้ ไข
รายการดังกล่าวได้ อีก
3.3 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ยอมรั บว่าบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นกรรมสิทธิU ของธนาคาร เมื(อบัตรเงิ น
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ถู ก เครื( อ งฝาก-ถอนเงิ น อัต โนมัติ (ATM/ADM) ยึด ไม่ ว่า ด้ วยเหตุผ ลใด และปรากฏว่าบัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิ ก ส์ ใบนัน= มีการเขี ย นหรื อทํ าให้ ป รากฏเป็ นตัวเลขอยู่บนบัตร อันอาจทํ าให้ เป็ นที( เข้ าใจได้ ว่าตัวเลข
ดังกล่าวเป็ นรหัสผ่านของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใบนัน= ซึง( ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อผู้ใดได้ ทําไว้ จะถือได้ ว่า
เป็ นการปฏิบตั ิผิดเงื(อนไขของข้ อตกลงฉบับนี =ว่าเป็ นการรักษารหัสผ่านให้ เป็ นความลับ
4. การใช้ บริ การชําระค่าสินค้ าและ/หรื อบริ การ ณ ร้ านค้ า/จุดบริ การที( ธนาคารกํ าหนด ในกรณี ที(ผ้ ูถือบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ ลงลายมื อชื( อ บนด้ านหลังบัต รสํ าหรั บ การใช้ บัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ชําระค่าสิน ค้ าและ/หรื อ
ค่าบริ การที( ร้านค้ าไว้ แล้ ว หากปรากฏมีการขูดลบหรื อขี ดฆ่าลายมือชื(อด้ านหลังบัตร ไม่ว่ากรณี ใดอันเป็ นการ
แก้ ไขเปลี( ย นแปลงลายมื อ ชื( อ ดัง กล่ า วแล้ ว ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต กลงและรั บ ทราบว่ า ว่ า บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ใบดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ ชําระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การที(ร้านค้ าได้ อีก นอกจากนี = หากมีการ
มอบบัตรให้ บคุ คลอื(นยึดถือและ/หรื อใช้ บตั รภายหลังจากการลงนามด้ านหลังบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทอดต่อมาจะไม่สามารถใช้ บัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ในการชํ าระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การที(
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ร้ านค้ าได้ แต่ยังคงใช้ ชําระค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การผ่านช่องทางอื(น เช่น ผ่านเครื( องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM/ADM) และ/หรื อใช้ เบิกถอนเงินสดได้ ตามข้ อตกลงและเงื(อนไขฉบับนี = ซึ(งหากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ทอดใดก็ ต ามประสงค์ จะขอคื น เงิ น ที( เหลื อ ในบัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ถื อบัต รเงิ น อิ เล็กทรอนิ กส์ นัน= ตกลงจะ
ดําเนินการตามที(ระบุในข้ อ 28.
5. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ สามารถใช้ บัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ในการทํ ารายการต่างๆได้ ตามที( ธนาคารเปิ ด
ให้ บริ การ โดยมีวิธีการทํารายการเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิที(ธนาคารกําหนด และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงยอมรั บ ว่า ธนาคารเป็ นเพี ย งผู้ ให้ บ ริ ก ารในการอํ านวยความสะดวกในการซื อ= สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร
และ/หรื อชําระค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การและทําธุรกรรมตามคําสัง( ของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารมิได้
รับประกันคุณภาพของสินค้ า และ/หรื อบริ การดังกล่าว หากมีปัญหาเกี(ยวกับการใช้ สินค้ า และ/หรื อบริ การ หรื อ
ความชํารุ ดบกพร่ องของสินค้ า และ/หรื อบริ การ รวมทัง= การคืนสินค้ า การยกเลิกการใช้ บริ การ หรื อการปรับปรุ ง
สินค้ า หรื อการใช้ บริ การ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงดําเนินการติดต่อกับผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การของสินค้ า
และ/หรื อ บริ ก ารนั น= ๆ ด้ วยตนเอง โดยหากต้ องมี ก รณี ก ารคื น เงิ น ค่ า สิ น ค้ าหรื อ บริ ก ารแล้ ว ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงดําเนินการเรี ยกร้ องเงินคืนดังกล่าวจากผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การโดยตรงเช่นกัน ทังนี
= = ธนาคารไม่มี
หน้ าที(ต้องคืนเงินค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การให้ กบั ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด
6. ในกรณี ที(บตั รสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อชํารุ ดเสียหายใช้ การไม่ได้ หรื อไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิ กส์ สามารถระงับการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อรหัสผ่านชั(วคราว หรื อยกเลิกการใช้
บริ การบัตรเงิน อิเล็กทรอนิ ก ส์ ผ่านทางโทรศัพ ท์ หรื อโดยเครื( องมื อสื( อสารอย่ างอื( น หรื อ วิธีการอื(น ซึ(งสามารถ
ติดต่อกันได้ ในทํานองเดียวกัน ที( Call Center หมายเลข 02-111-1111 (ตลอด 24 ชั(วโมง) หรื อสํานักงานใหญ่
หรื อที(ทําการสาขาของธนาคารทุกแห่ง (ในวันและเวลาทําการ) โดยการระงับการใช้ บริ การชัว( คราว หรื อการยกเลิก
การใช้ บริ การจะมีผลสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 5 นาที นับแต่เวลาที( ธนาคารได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้ วนเสร็ จสิ =นตามวิธีการที(ธนาคารกําหนด และธนาคารจะแจ้ งผลการระงับ หรื อยกเลิกบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่าน ให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบในคราวเดียวกัน
หากผู้ถือ บัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ กส์ มี ค วามประสงค์ จ ะยกเลิก การระงับ การใช้ บ ริ การบัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
และ/หรื อรหัสผ่าน ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องติดต่อสาขาหรื อจุดบริ การของธนาคารเพื(อยืนยันรหัสผ่านเดิม
7. ในกรณี ที(ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้ งระงับ หรื อยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่าน หากมี
ความเสี ย หายใดๆ เกิ ด ขึน= ก่อ นการระงับ หรื อยกเลิ ก บัต รเงิ น อิเล็กทรอนิ กส์ และ/หรื อรหัส ผ่ านมี ผลสมบูรณ์
ผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที(เกิดขึ =นทังสิ
= =น ส่วนความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ =นภายหลังจากการระงับ
หรื อยกเลิก บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อรหัสผ่านมีผลสมบูรณ์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องรับผิด
ชดใช้ คืนให้ แก่ธนาคารแต่อย่างใด เว้ นแต่ความเสียหายหรื อภาระหนี =ที(เกิดขึ =นนันเป็
= นการกระทําของผู้ถือบัตรเอง
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8. ในกรณี ที( ผ้ ูถื อ บัต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วามประสงค์ จ ะขอออกบัต รใหม่ เนื( อ งจากบัต รสูญ หาย หรื อ ถู ก
โจรกรรม หรื อชํารุ ดใช้ การไม่ได้ และ/หรื อขอทํ าบัตรใหม่ในขณะที(บัตรเดิมยังไม่หมดอายุ และ/หรื อยังสามารถ
ใช้ ได้ ผู้ ถื อ บัต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งติ ด ต่อ ขอทํ าบัต รใหม่ ณ ที( ทํ าการสาขาหรื อ จุด บริ ก ารของธนาคาร
โดยจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับบัตรใหม่ตามที(ธนาคารประกาศกําหนด
9. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า การกระทําใดๆ ที(กระทําผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเป็ นการ
กระทําของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อบุคคลอื(น ไม่ว่าด้ วยประการใดก็ตาม หากได้ กระทําไปโดยผ่านรหัสผ่าน
หรื อลายมือชื(อด้ านหลังบัตรแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ถือว่าเป็ นการกระทําที(ถูกต้ องสมบูรณ์ ของ
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง( มีผลผูกพันผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสมือนหนึ(งเป็ นการกระทําโดยผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิ กส์ เอง และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ยินยอมผูกพัน รั บผิ ดชอบในการกระทํ าดังกล่าวทุกประการ
รวมทัง= ให้ ถื อ ว่าเป็ นการที( ผ้ ูถื อ บัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ กส์ ได้ ล งลายมื อ ชื( ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ไว้ แ ก่ ธนาคารเพื( อเป็ น
หลักฐานในการทําธุรกรรมผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในครัง= นันๆ
= โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนาคาร
สามารถใช้ ข้อมูลการดําเนินการดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที(ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์วา่ ผู้ถือบัตรเงิน
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ทํ าธุรกรรมผ่านบัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ กส์ เพื( อ ใช้ ในการดําเนิ น การทางกฎหมายได้ ทุกประการ
โดย ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องทําหรื อ ลงลายมือชื(อในเอกสารใดๆ เพื(อเป็ นหลักฐานในการนันอี
= ก เว้ นแต่
ธนาคารจะได้ แจ้ งหรื อจะมีการกําหนดไว้ อย่างชัดเจน และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับ
ผิดใดๆ ในความเสียหายที(เกิดขึ =นจากการกระทําดังกล่าวข้ างต้ น โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบ
ในความเสียหายที(เกิดขึ =นจากการกระทําดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ เว้ นแต่จะเป็ นกรณี ตามข้ อ 9. นอกจากนี = ใน
กรณี ที( มี ค วามเสี ย หายใดๆ เกิ ด ขึ น= แก่ ธ นาคาร อัน เนื( อ งมาจากการใช้ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ถื อ บัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที(เกิดขึ =นทังหมดให้
=
แก่ธนาคารโดยสิ =นเชิง โดย
ไม่มีเงื(อนไขแต่อย่างใดทังสิ
= =น
10. ธนาคารจะรับผิดต่อผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี =:
10.1 ธนาคารยั ง ไม่ ไ ด้ ส่ ง มอบเครื( อ งมื อ โอนเงิ น (“เครื( อ งมื อ โอนเงิ น ” ให้ หมายความถึ ง บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่าน หรื อเครื( องมืออื(นใดที(ธนาคารมอบให้ ผ้ ูบตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื(อใช้ เป็ นเครื( องมือในการ
โอนเงินเข้ าหรื อออกจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ให้ แก่ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และเกิดรายการ
โอนเงินผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ
10.2 เกิ ด รายการโอนเงิ น ผ่ านบั ต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยมิ ช อบ และมิ ใช่ ค วามผิ ด ของผู้ ถื อ บัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์
11. การโอนเงิน/หักเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
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11.1 การโอนเงิ นระหว่างบัตรเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ สามารถโอนได้ ไม่เกิ นยอดเงิน คงเหลือในบัตร และ
ไม่จํากัดจํานวนครัง= ต่อวัน
bb.c การโอนเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชีเงินฝาก สามารถโอนได้ ไม่เกินยอดเงินคงเหลือ
ในบัตร และไม่จํากัดจํานวนครัง= ต่อวัน
11.3 การหั ก เงิ น จากบั ต รเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื( อ ชํ า ระค่ า สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพื(อชําระหนี ด= งั กล่าวให้ แก่ผ้ ูขายหรื อผู้ให้ บริ การตามข้ อตกลงที( ธนาคารมีอยู่กับผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การได้ ไม่เกิ น
ยอดเงินคงเหลือในบัตร และไม่จํากัดจํานวนครัง= ต่อวัน
11.4 ในกรณีที(บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์มีทงรายการหั
ั=
กเงินจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และโอนเงินเข้ าบัตร
เงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในคราวเดี ย วกัน ธนาคารจะดํ าเนิ น การโอนเงิ น เข้ าบัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ก่ อ น แล้ วจึง จะ
ดําเนินการหักเงินออกจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป
12. ผูถ้ ื อบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ตกลงยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ เกี ย! วกับบัญชี เงิ นฝากของผูร้ ับโอนเงิ นหรื อผูข้ ายหรื อ
ผูใ้ ห้บริ การ และข้อมูลการโอนเงิ นที !ธนาคารได้รับจากผูถ้ ื อบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ อาทิ เช่นจํ านวนเงิ นที !ผู้ถือบัตร
เงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ จะโอนให้ผูร้ ับโอนเงิ นหรื อผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การแต่ละราย เลขที !บญ
ั ชี เงิ นฝากหรื อเลขที !บตั รเงิ น
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู้ รับ โอนเงิ น หรื อ ผู้ข ายหรื อ ผู้ใ ห้ บ ริ การแต่ ล ะราย เป็ นต้น เป็ นสาระสํ าคัญ ที ! ธ นาคารจะ
ดําเนิ นการต่างๆ ตามคํ าสัง! ของผู้ถือบัตรเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยธนาคารไม่จําเป็ นต้องคํ านึงถึ งชื !อบัญชี เงิ นฝาก
และไม่มีหน้ าที(ตรวจสอบข้ อมูลใดๆ อีก และเมื(อธนาคารได้ ดําเนินการใดๆ ตามข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น จากบุคคล
ใดๆ ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม ให้ ถือว่าธนาคารได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องครบถ้ วนทุกประการ หากมีข้อบกพร่ องผิดพลาด
ใดๆ เกิดขึ =นจากการดําเนินการตามข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยินยอมรับผิดชอบในการกระทํา
และในความเสียหายที(เกิดขึ =นจากการกระทําดังกล่าวทุกประการ โดยธนาคารไม่จําต้ องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
= =น
13. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติมเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ที(สาขาของธนาคารหรื อจุดบริ การอื(นๆ
ที(ธนาคารเปิ ดให้ บริ การตามวงเงิน/จํานวนเงินและสกุลเงินที(ธนาคารกําหนด
14. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ตกลงยิ นยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ
ค่าบริ การสําหรับการจัดทําบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าทําบัตร) ค่าบริ การรายปี และการใช้ บริ การต่างๆ ผ่านบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การอื(นใดที(ธนาคารจะทําการเรี ยก
เก็บจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในภายหน้ าได้ ตามอัตราและวิธีการที(ธนาคารประกาศกําหนด โดยตกลง
ยิ น ยอมให้ ธนาคารหั ก เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ ค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า ว จากบั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ บัญ ชีเงินฝากที( ระบุไว้ ในใบคําขอใช้ บริ การ/เปลี(ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
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บัญชีเงินฝากทังหมดทุ
=
กประเภทและวงเงินสินเชื(อทุกวงเงินของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที(มีอยู่กับธนาคารได้
ทัน ที แต่ไม่ตัด สิท ธิ ที(ผ้ ูถื อบัต รเงิน อิ เล็ก ทรอนิ กส์ จ ะชํ าระเป็ นเงิ น สดรวมทัง= ตกลงยิ น ยอมให้ ธนาคารปรั บ ปรุ ง
เปลี(ยนแปลง แก้ ไขเพิ(มเติม หรื อยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่ ทังหมดหรื
=
อบางส่วน รวมทังอั
= ตรา
ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย และ/หรื อ ค่ า บริ ก าร และ/หรื อ สิ ท ธิ ต่ า งๆ ที( ธ นาคารให้ แก่ ผ้ ู ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิธีการคํานวณอัตราดังกล่าว เฉพาะแต่ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รายใดรายหนึ(งหรื อทุก
รายเมื(อใดก็ได้ และ/หรื อวิธีการดังกล่าวเมื(อใดก็ได้ ตามที(ธนาคารเห็นสมควร ดังนี =
14.1 กรณีการปรับปรุ งเปลี(ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ(มเติมดังกล่าวทําให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เสียประโยชน์
ธนาคารจะเปิ ดเผยให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยกําหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษรและประกาศ ณ ที(ทําการสํานักงาน/สาขาธนาคาร หรื อเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website ของธนาคาร
แผ่นพับ แบบฟอร์ มลงทะเบียน เพื(อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบข้ อมูลดังกล่าว
14.2 กรณี การปรับปรุ งเปลี(ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ(มเติมที(เป็ นประโยชน์ หรื อเป็ นการลดภาระแก่ผ้ ูถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์นนั = ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ การเปลี(ยนแปลงมีผลใช้ บงั คับได้ ทนั ที โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบภายใน 30 วัน ภายหลังการมีผลใช้ บงั คับ
15. หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่า ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าบริ การ
ไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภายใน10 วัน นับจากวันที(
ธนาคารหักเงินของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่แจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงความไม่
ถูกต้ องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ ดําเนินการโดยถูกต้ อง
สมบูรณ์ แล้ ว ซึ(งผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านหรื อเรี ยกร้ องเงินหรื อค่าเสียหายใดๆ จาก
ธนาคารในภายหลัง
16. เพื(อให้ การใช้ บริ การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้ อตกลงฉบับนี = ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้
ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื(อ ของผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที(มีอยู่กบั ธนาคาร เพื(อดําเนินการตามวิธีการที(กําหนดไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี =ตลอดไปโดยผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ ความยินยอมนี = จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้ บริ การ
17. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิ ได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นเอกสารหลักฐานประกอบการใช้ บริ การ การซื =อ
สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก าร และ/หรื อ เบิ ก ถอนเงิ น สด ผ่ า นสาขาของธนาคาร เครื( อ งฝาก-ถอนเงิ น อั ต โนมั ติ
(ATM/ADM) เครื( อง EDC website ของธนาคาร หรื อช่องทางการให้ บริ การต่างๆ ของธนาคาร กรณีการเบิกถอน
เงิ นสดผ่ านเครื( องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) หากใบบันทึก รายการหมด หน้ าจอเครื( องฝาก-ถอนเงิ น
อัต โนมัติ (ATM/ADM) จะขึน= ข้ อ ความว่ า “ใบบัน ทึ ก รายการหมด จะทํ ารายการต่ อ หรื อ ไม่ ” ซึ(ง ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์สามารถเลือกทํารายการเบิกถอนเงินสดต่อไปได้ แต่จะไม่ได้ รับใบบันทึกรายการ ทังนี
= = ผู้ถือบัตรเงิน
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อิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบรายการที(เกิดขึน= ได้ จาก Call Center หมายเลข 02-111-1111 หรื อช่องทางอื(น
ตามที(ธนาคารกําหนดไว้
เมื( อ ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ รั บ ใบบั น ทึ ก รายการเพื( อ เป็ นหลัก ฐานแสดงรายการการใช้ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ แล้ ว ผู้ถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ มี หน้ าที( ตรวจสอบรายการที( ป รากฏในใบบันทึกรายการ หากมี
รายการใดรายการหนึ(งผิ ดพลาดคลาดเคลื(อน หรื อไม่ถูกต้ อง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์จะต้ องทักท้ วงภายใน
10 วันทําการ นับแต่วนั ที(ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับใบบันทึกรายการ หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มิได้
ทักท้ วงภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารถือว่าจํานวนเงินที(ปรากฏ
ในใบบันทึกรายการเป็ นรายการที(ถกู ต้ องตามความจริ งทุกประการ
18. กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรื อได้ รับแจ้ งข้ อผิดพลาดจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีอํานาจทุกประการในการแก้ ไขความบกพร่ องผิดพลาดให้ ถกู ต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง ซึง( รวมถึงการยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรื อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ
เบิกใช้ วงเงินสินเชื(อ ทังหมดทุ
=
กประเภทและทุกวงเงินที(ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่กบั ธนาคารได้ โดยธนาคารมิ
ต้ องแจ้ งหรื อขออนุญาตจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนล่วงหน้ า โดยธนาคารจะดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขให้
แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับจากวันที(ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อธนาคารทราบถึงความผิดพลาด
ดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ และขัน= ตอนการปฏิบัติของธนาคารในการสอบสวนและดําเนิ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ตามที(ได้ แจ้ งให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ ทังนี
= = ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ
ที(เกี(ยวกับการหักเงิน และ/หรื อเบิกใช้ วงเงินสินเชื(อ และ/หรื อการดําเนินการของธนาคารซึง( เป็ นเอกสารที(ธนาคาร
จัด ทํ าขึน= เพื( อแก้ ไขความบกพร่ องผิ ด พลาดข้ างต้ น เป็ นเอกสารที( มี ค วามถูก ต้ องสมบูรณ์ ครบถ้ วนและใช้ เป็ น
พยานหลักฐานตามกฎหมายได้ ทกุ ประการ
19. ในกรณีผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์พบความบกพร่ องผิดพลาดใดๆ จากการหักเงิน และ/หรื อการโอนเงินผ่าน
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้ องแจ้ งรายละเอียดของข้ อมูล เช่น วันเวลาที(ทํารายการ
บัญชีเงินฝากที(เกี(ยวข้ องในการหักเงิน และ/หรื อโอนเงิน ประเภทรายการ จํานวนเงินที(โอนเข้ าหรื อโอนออก ชื(อและ
สถานที( ติ ดต่อของผู้ถือ บัตรเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้ น ให้ ธนาคารทราบทันที โดยผู้ถื อบัต รเงิ นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
ยินยอมให้ ธนาคารดําเนินการตรวจสอบความบกพร่ องผิดพลาดกับรายงานของธนาคารตามวิธีการของธนาคาร
ทุก ประการ หากปรากฏในภายหลังว่าความบกพร่ องผิ ด พลาดดังกล่าว เกิ ดจากการกระทํ าของผู้ถื อบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์เอง และธนาคารได้ ดําเนินการไปตามข้ อมูลที(ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็ นผู้แจ้ งหรื อให้ ข้อมูลแล้ ว
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที(ธนาคารได้ หกั
และ/หรื อโอนดังกล่าว รวมทังค่
= าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
= =น นอกจากนี = หากธนาคารต้ องจ่ายเงินจํานวนใดๆ
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ให้ แก่บุคคลใดเนื(องจากความผิดพลาดข้ างต้ นแล้ ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะชําระเงินจํานวนดังกล่าว
พร้ อมดอกเบี =ย ในอัตราดอกเบี =ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี = ตามประกาศของธนาคาร ซึง( ต่อไปนี =เรี ยกว่า “ดอกเบี =ย
ผิ ด นัด ” โดยหากธนาคารได้ ป ระกาศกํ าหนดอัตราดอกเบี ย= ดังกล่าวหลายอัต รา ก็ให้ ใช้ อัต ราสูงสุด ที( ธ นาคาร
ประกาศกําหนด ซึง( อาจเปลี(ยนแปลงเพิ(มขึ =นหรื อลดลงได้ ตามที(ธนาคารจะได้ ประกาศเป็ นคราวๆ ไป โดยผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิ กส์ ตกลงให้ อตั ราดอกเบี ย= ที( เปลี(ยนแปลงมีผลใช้ บังคับทันที นับแต่มีการประกาศเปลี(ยนแปลง
ดังกล่าว ทัง= นี = นับตังแต่
= วนั ที( ธนาคารได้ จ่ายเงินให้ แก่บุคคลอื(นเป็ นต้ นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะ
ชําระคืนให้ แก่ธนาคารเพื(อเป็ นการชดเชยทุกจํานวนจนครบถ้ วน
20. ในกรณีที(ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหนี =เงินใดๆ ค้ างชําระอยู่กบั ธนาคาร ซึง( รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย
ค่าเสียหาย หรื อหนีเ= งินซึง( เกิดขึ =นตามข้ อตกลงฉบับนี = ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงิน
จากบัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ บัญ ชี เงิ น ฝาก และวงเงิ น สิ น เชื( อ ทัง= หมดทุก ประเภทและทุ ก วงเงิ น ที( ผ้ ูถื อ บัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่กับธนาคารเพื(อนํามาหักชําระหนีด= งั กล่าวคืนให้ แก่ธนาคารได้ ในทันทีโดยธนาคารไม่ต้องขอ
ความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อีก และหากเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินฝาก และวงเงิน
สินเชื(อดังกล่าวมีจํานวนไม่เพียงพอที(จะนํามาหักชําระหนีไ= ด้ ทงหมด
ั=
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีภาระหนีค= ้ างชําระกับธนาคารตามจํานวนเงินดังกล่าว ซึง( เป็ นหนีท= ี(ถึงกําหนดชําระ
โดยพลัน และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมชําระคืนยอดหนี =ส่วนที(คงเหลือ พร้ อมด้ วยดอกเบีย= ผิดนัด
นับตังแต่
= วนั ที(ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ผิดนัดชําระหนี =เป็ นต้ นไป จนกว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะชําระหนี =
ให้ แ ก่ ธ นาคารจนครบถ้ วน ทัง= นี = ผู้ถื อ บัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ยิ น ยอมให้ ธนาคารงดเว้ น การให้ บ ริ ก ารบัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทันที และไม่เป็ นการตัดสิทธิ ธนาคารในการที(จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึง( ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่าธนาคารได้
ปฏิบตั ิถูกต้ องแล้ ว และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงที(จะไม่ยกกรณีดงั กล่าวขึ =นเป็ นข้ อกล่าวอ้ างหรื อเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
21. ในกรณีที(เกิดความเสียหายใดๆ ขึ =นแก่ธนาคาร หรื อธนาคารถูกเรี ยกร้ องให้ ต้องรับผิดใดๆ จากการที(ผ้ ถู ือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ทํารายการชําระค่าสินค้ า และ/หรื อค่าบริ การผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ธนาคารทุกประการ โดยปราศจากเงื(อนไขใดๆ
ทังสิ
= =น รวมทังตกลงยิ
=
นยอมให้ ธนาคารกระทําการใดๆ เพื(อเป็ นการแก้ ไขและบรรเทาความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ =นกับ
ธนาคารได้ โดยไม่จําต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
22. ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย อมรั บ ว่ า บั น ทึ ก หลั ก ฐานหรื อ เอกสารใดๆก็ ต าม ที( ธ นาคารได้ จั ด ทํ า ขึ น=
อันเนื(องจากการใช้ บริ การผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์นนั = มีความถูกต้ องทุกประการโดยไม่จําต้ องให้ ผ้ ูถือบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบหรื อลงลายมือชื(อก่อนแต่อย่างใด
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23. หากเอกสาร และ/หรื อหลักฐาน และ/หรื อรายละเอียดข้ อมูลใดๆ ที(ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่งมาให้ กบั
ธนาคาร ไม่ ว่าจะส่งมาในรู ป แบบใด มี ค วามผิ ด พลาดหรื อ บกพร่ อ ง และผู้ถื อ บัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ค วาม
ประสงค์จะขอแก้ ไขความผิดพลาดหรื อบกพร่ องดังกล่าว หรื อเปลี(ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
จะต้ อ งแจ้ งให้ แ ก่ ธ นาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสื อ ตามแบบฟอร์ ม ที( ธ นาคารกํ าหนด พร้ อมสํ าเนาเอกสาร
หลักฐานที(เกี(ยวข้ องที(ต้องการแก้ ไขเปลี(ยนแปลง ก่อนที(ธนาคารจะนําข้ อมูลเข้ าระบบของธนาคาร หากผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์แจ้ งให้ ธนาคารทราบภายหลังจากที(ธนาคารได้ นําข้ อมูลเข้ าระบบแล้ ว ธนาคารขอสงวนสิทธิใน
การไม่แก้ ไขเปลี( ยนแปลงข้ อ มูลดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ูถือ บัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ทัง= นี = การแก้ ไขเปลี(ย นแปลงข้ อมูล
ดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์ เมื(อธนาคารได้ แจ้ งผลการเปลี(ยนแปลงให้ ผ้ ูถือบัตรเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรแล้ ว และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ =นก่อนที(การแก้ ไขเปลี(ยนแปลงข้ อมูล
ดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยิ นยอมรั บผิ ดชอบในความเสียหายที( เกิ ดขึน= เอง
ทังสิ
= =น
24. บรรดาเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื(ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที(ธนาคารส่งไปยังผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่ จะส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้ คนนําไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามที(อยู่ และ/หรื อสํานักงาน
และ/หรื อที(ติดต่อทางสื(ออิเล็กทรอนิกส์ตามที(ได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ไม่วา่ จะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ก็ตามหรื อส่งไม่ได้ เพราะ
มีการเปลี(ยนแปลงที(อยู่และ/หรื อสํานักงานและ/หรื อที(ติดต่อทางสื(ออิเล็กทรอนิกส์หรื อที(อยู่และ/หรื อสํานักงานถูก
รื อ= ถอนไปและ/หรื อที(ติดต่อทางสื(ออิเล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรื อยกเลิกโดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ แจ้ งเป็ น
หนังสือต่อธนาคารก็ดี หรื อส่งไม่ได้ เพราะหาที(ตงที
ั = (อยู่และ/หรื อสํานักงานและ/หรื อที(ติดต่อทางสื(ออิเล็กทรอนิกส์
ตามที( แจ้ งไว้ ไม่พ บก็ ดี ให้ ถื อว่าผู้ถือ บัต รเงิ นอิเล็ก ทรอนิ กส์ ได้ รับทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสื อหรื อสื( อ
อิเล็กทรอนิกส์นนๆ
ั = โดยชอบแล้ ว และให้ ถือว่าเอกสารหรื อหนังสือหรื อสื(ออิเล็กทรอนิกส์นนๆ
ั = ได้ สง่ โดยชอบแล้ ว
25. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดจากการที( (1) ธนาคารไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงฉบับนี =ได้ หรื อ (2) ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อผู้รับโอนเงิน หรื อผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การไม่ได้ รับเงิน
จากการโอนเงิ น /ชํ า ระเงิ น ค่ า ซื อ= สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก ารผ่ า นบั ต รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ (3) ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทํารายการชําระเงินค่าสินค้ า และ/หรื อบริ การผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ (4) จาก
การที(ทํารายการอื(นๆ ไม่สําเร็ จ อันเนื(องมาจากกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี = ทังนี
= = ธนาคารมีสิทธิที(จะไม่ให้ บริ การในครัง=
นันๆ
= ได้ ตามที(ธนาคารเห็นสมควรและผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่ถือเอาเหตุดงั กล่าวเป็ นข้ อเรี ยกร้ องให้
ธนาคารรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ =นทังสิ
= =น
25.1 เงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีหรื อมีแต่ไม่เพียงพอให้ ธนาคารดําเนินการ
25.2 ผู้ถือบัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ไม่มี หรื อถูกระงับ การใช้ บัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ กส์ ห รื อ วงเงิ นสิ น เชื( อกับ
ธนาคาร
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25.3 การโอนเงิน/หักเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชี หรื อจํานวนเงินค่าสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การเกิน
กว่าวงเงินสินเชื(อ หรื อวงเงินในบัตรอิเล็กทรอนิส์ที(ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
25.4 อยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมาย
25.5 ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงิน/หักเงินอยู่แล้ ว
ก่อนหรื อขณะที(ทํารายการโอนเงิน/หักเงิน
25.6 ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตั ิผิดเงื(อนไข หรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
25.7 กรณี เกิ ดเหตุสุด วิสัย เช่น ในกรณี ที(มีความชํ ารุ ดบกพร่ อง เสียหาย ขัดข้ อง หรื อล่าช้ าของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ และ/หรื อ ระบบไฟฟ้ า และ/หรื อ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต (Internet) และ/หรื อ ระบบการ
ติดต่อสื(อสาร และ/หรื อระบบเครื อข่ายโทรศัพท์ เคลื(อนที(และ/หรื ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/หรื อระบบอื(น
ใดที(เกี(ยวข้ องกับการให้ บริ การนี = รวมทังปั
= ญหาทางด้ านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ซึง( รวมถึงผู้บุกรุ ก
(Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้ วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์
หรื อ ข้ อมูล ที( เป็ นอัน ตรายต่างๆ (Harmful Data) หรื อ เหตุต่างๆ อัน อยู่น อกเหนื อ จากการควบคุม ของธนาคาร
ซึง( เป็ นอุปสรรคต่อการที(ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ าใช้ บริ การ หรื อต่อการที(ธนาคารจะให้ บริ การตามข้ อตกลง
ฉบับนี =
25.8 ธนาคารยังไม่ได้ รับเอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้ บริ การจากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
25.9 มีเหตุใดๆ ตามที(ธนาคารและ/หรื อกฎหมายกําหนดเกิดขึ =น
25.10 ธนาคารมีเหตุจําเป็ นหรื อเหตุขดั ข้ องไม่วา่ ประการใดๆ
26. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้ อมูล รายละเอียดใดๆ ที(ปรากฏ และ/หรื อที(ได้ ส่งมาให้
ธนาคารไม่ว่าจะส่งมาในรู ปแบบใด มีความถูกต้ องแท้ จริ ง และในกรณี ที(มีความผิดพลาดในการให้ บริ การเกิดขึน=
อันเนื(องมาจากความผิดพลาดหรื อบกพร่ องแห่งเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียดดังกล่าว หรื อมี
ข้ อบกพร่ องผิดพลาดใดๆ เกิดขึ =นจากการที(ธนาคารดําเนินการตามเอกสาร และ/หรื อข้ อมูล และ/หรื อรายละเอียด
ดังกล่าวไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด โดยผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะดําเนินการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องไปยังผู้ได้ รับประโยชน์ เองโดยตรง ทัง= นี = ผู้ถือบัตรเงิน
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะไม่ เรี ย กร้ องให้ ธนาคารหั ก หรื อ เบิ ก ถอนเงิ น จากบั ญ ชี เงิ น ฝากของบุ ค คลซึ( ง ผู้ ถื อ บั ต รเงิ น
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบุ ห รื อ ของบุ คคลใดคื น ให้ แก่ ผ้ ูถือ บัต รเงิ น อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และขอสละสิ ท ธิ ในการฟ้ องร้ องให้
ธนาคารชดใช้ เงินหรื อค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดดังกล่าวข้ างต้ น
27. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่กระทําการใดๆ อันมีผลให้ ธนาคารต้ องเข้ าร่ วมในข้ อพิพาทระหว่างผู้ถือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ กับบุคคลอื(นใด ซึ(งเกี( ยวเนื( องหรื อเกี( ยวข้ องกับการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ตาม
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ข้ อตกลงฉบับนี = โดยหากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีข้อต่อสู้ และ/หรื อสิทธิ เรี ยกร้ องใดๆ ก็จะไปดําเนินการกับ
บุคคลอื(นด้ วยตนเอง
28. หากธนาคารประสงค์จะยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามข้ อตกลงฉบับนี = ธนาคารจะแจ้ งให้
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ซึ(งเมื(อครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้ ถือว่าการให้ บริ การและข้ อตกลงฉบับนี =เป็ นอันสิ =นผลลงทันที แต่ทงนี
ั = =การยกเลิกการให้ บริ การดังกล่าว
ไม่กระทบถึงหนี ใ= ดๆ ที(ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ยังคงค้ างชําระอยู่กับธนาคาร รวมทัง= ไม่เป็ นการลบล้ างสิทธิ
และ/หรื อหน้ าที(ที(ธนาคารและผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ตอ่ กัน อันเนื(องมาจากการใดๆ อันได้ กระทําไปก่อนที(
การใช้ บริ การตามข้ อตกลงฉบับนี =จะเป็ นอันสิ =นผล อนึ(ง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิ
ระงับ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การได้ ทนั ทีในกรณี ที(ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบตั ิผิดข้ อตกลงฉบับนี = หรื อมี
เหตุการณ์ ที(ทําให้ ธนาคารเชื(อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่าผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้ บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยมี
แนวโน้ มที( จะมีเจตนาทุจริ ต และ/หรื อ ทํ าให้ บุคคลอื(น ได้ รับ ความเสีย หาย หรื อ ผู้ถื อบัต รเงิ น อิเล็ก ทรอนิ กส์ ทํ า
และ/หรื อใช้ เอกสารปลอมเพื(อใช้ ประกอบการยื(นคําขอใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในกรณีที(มีเหตุการณ์ ที(
เปลี(ยนแปลงไปอันเนื( องมาจากการประกาศใช้ กฎหมายที(ออกใหม่ หรื อมีการเปลี(ยนแปลงกฎหมาย หรื อมีการ
เปลี(ยนแปลงการบังคับใช้ กฎหมายใด หรื อในการตีความกฎหมาย คําสัง( ระเบียบ หรื อข้ อกําหนดใดผิดไปจากเดิม
หรื อการที(ทางราชการหรื อธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ออกคําสัง( ระเบียบ หรื อข้ อกําหนดใดขึ =นใหม่ อันมีผลทําให้
ธนาคารต้ องยกเลิกระงับและ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทนั ที โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ตกลงจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที(เกิดขึ =นทังสิ
= =น
29. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิบอกเลิกการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื(อใดก็ได้ ทังนี
= = หากผู้ถือบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะขอคืนเงินที(เหลือในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารเพื(อขอคืนเงินตาม
ยอดเงินคงเหลือในบัตรโดยนําบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์มาแสดง
เพื(อขอคืนเงิน โดยตกลงชําระค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินตามอัตราที(ธนาคารประกาศกําหนด หรื อกรณี บตั รเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สญ
ู หายผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องดําเนินการตามเงื(อนไขตามที(ธนาคารกําหนด อย่างไรก็
ตามธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการคืนเงินกับผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีดงั กล่าว
30. ธนาคารขอสงวนสิทธิที(จะแก้ ไข เปลี(ยนแปลงข้ อมูลที(ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ รับจากธนาคาร ซึง( รวมถึง
ข้ อมูลเกี(ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ อัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี =ย หรื อข้ อมูลอื(นใด ซึ(ง
เป็ นข้ อมูลเบื อ= งต้ นได้ ตลอดเวลา ซึ(งข้ อมูล ดังกล่าวไม่มีผลผูกพันธนาคาร โดยธนาคารจะได้ ป ระกาศแจ้ งการ
เปลี(ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ณ สํานักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรื อแผ่นพับ
ใบปลิว แผ่นโฆษณา และ/หรื อสื(ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ และ/หรื อช่องทางอื(นๆ ตามที(ธนาคารกําหนด
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31. ข้ อตกลงฉบับ นี ใ= ห้ ใช้ บังคับ และตี ค วามตามกฎหมายไทยและให้ ศ าลไทยเป็ นศาลที( มี เขตอํานาจในการ
พิจารณาข้ อพิพาทที(เกิดขึ =นตามข้ อตกลงฉบับนี =
32. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ตกลงยิ นยอมให้ ธนาคารติดต่อสอบถาม สืบค้ น ตรวจสอบสถานะภาพ ข้ อมูล
รายละเอียดบางประการหรื อทัง= หมดของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานราชการ (เช่น กรมสรรพากร
กรมทะเบี ยนการค้ า หรื อสํานักทะเบี ยนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็ นต้ น) บริ ษัทข้ อมูลเครดิต สถาบันการเงิ น
บุค คลหรื อนิ ติ บุค คลใดก็ ได้ ในกรณี ที( จํ าเป็ นและ/หรื อ ในกรณี ที( ธ นาคารเห็ น สมควร และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูล
รายละเอี ย ดบางประการหรื อ ทัง= หมดของผู้ถื อบัต รเงิ น อิ เล็กทรอนิ ก ส์ ให้ แ ก่ ห น่ วยงานราชการที( มี อํานาจตาม
กฎหมาย หรื อเป็ นการดําเนินการตามที(กฎหมายกําหนด และยินยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลนี =ในการแก้ ไข ปรับปรุ ง
เพิ(มเติมข้ อมูลเดิมของธนาคารให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบันตังแต่
= วนั ที(จัดทําใบคําขอใช้ บริ การ/เปลี(ยนแปลง
ข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมทังตกลงยิ
=
นยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลเพื(อการพิจารณาและนําเสนอข่าวสาร ข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และ/หรื อข้ อเสนอพิเศษอื(นของธนาคารให้ ผ้ ูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทราบ ซึ(งรวมถึงการส่ง
หรื อแจ้ งผ่านระบบ SMS ตังแต่
= วนั ที(ได้ จดั ทําใบคําขอใช้ บริ การ/เปลี(ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็ นต้ นไป
และผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงให้ ความยินยอมนี =มีผลอยู่ตลอดไป โดยจะไม่เพิกถอนไม่วา่ กรณีใดๆ แม้ ผ้ ถู ือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะได้ มีการยกเลิกการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กบั ธนาคาร หรื อธนาคารยกเลิกการ
ให้ บริ การแล้ วก็ตาม
33. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ตกลงยิ นยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิ น
และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที(ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยู่กบั ธนาคารหรื อที(ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้
จากแหล่งอื( น หรื อข้ อ มูล อื( น ใดตามที( ห น่ วยงานหรื อ คณะกรรมการที( มี อํ านาจตามกฎหมายประกาศกํ าหนด
ซึง( ต่อไปนีจ= ะเรี ยกว่า “ข้ อมูล” รวมทัง= ให้ ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
ให้ แก่บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรื อนิติบคุ คลนอกกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร พันธมิตร
ทางธุรกิจ ผู้ให้ บริ การภายนอก ผู้ประมวลผลข้ อมูล ผู้รับโอนสิทธิ เรี ยกร้ อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที( มี
สัญญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรื อนิติบุคคลใดๆ ที( ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้วย
ทังในประเทศไทยและต่
=
างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล
การให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ ต่างๆของธนาคาร การที(ธนาคารจ้ างหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื(น
ดําเนิ นการแทน ไม่ว่างานเกี(ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื(อสาร งานติดตามทวงถาม หรื องานอื(นใด
ไม่ว่าทังหมดหรื
=
อบางส่วน และเพื(อวัตถุประสงค์อื(นใดที(ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย รวมถึงเพื(อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อระเบี ยบของประเทศใดๆ ที( ใช้ บังคับ กับ ธนาคาร โดยผู้ถือบัตรเงิน อิเล็ก ทรอนิ กส์ รับทราบว่า ผู้ถือบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร qc-bbb-bbbb หรื อสาขาของธนาคาร ทังนี
= =
ช่องทางติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี(ยนแปลง เพิ(มขึ =นหรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง
website ของธนาคาร
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34. ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามคูม่ ือ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของธนาคาร
และเอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้ องกับการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ(งธนาคารได้ ส่งหรื อประกาศ หรื อแจ้ งไปยัง
ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทังที
= (มีอยู่ ณ ขณะนี =และที(ธนาคารจะได้ เพิ(มเติมต่อไป นอกจากนี = คูม่ ือหรื อเอกสารใดๆ
เกี(ยวกับการใช้ บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที(ธนาคารจะส่ง หรื อประกาศ หรื อแจ้ งเพิ(มเติมต่อไปในภายหน้ า ให้ ถือ
ว่าเป็ นส่วนหนึ(งของข้ อตกลงฉบับ นี ด= ้ วย รวมทัง= ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ยิน ยอมปฏิ บัติตามระเบี ยบและวิธี
ปฏิบตั ิของธนาคาร และ/หรื อข้ อกําหนดตามกฎหมายที(เกี(ยวข้ อง รวมทังจั
= ดทําเอกสารอื(นใดให้ แก่ธนาคารตามที(
ธนาคารและ/หรื อทางราชการเป็ นผู้กําหนดด้ วย
35. ให้ ถือว่าข้ อตกลงฉบับนี =รวมถึงข้ อกําหนดและเงื(อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อการทําธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที(
ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึ =นผ่านบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทังที
= (ธนาคารกําหนดไว้ แล้ วในขณะนี =และ/หรื อที(จะมีขึ =นต่อไปใน
ภายหน้ าทุกประการ เป็ นส่วนหนึง( ของใบคําขอใช้ บริ การ/เปลี(ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีที(ข้อความ
ใดในใบคําขอใช้ บริ การ/เปลี(ยนแปลงข้ อมูลบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ข้อตกลงฉบับนี = หรื อข้ อกํ าหนดและเงื(อนไข
ดังกล่าวข้ างต้ น ขัดหรื อแย้ งกันเอง ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของธนาคาร และให้ ถือ
ว่าคําวินิจฉัยของธนาคารดังกล่าวเป็ นที(สุด โดยผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงจะไม่โต้ แย้ ง และ/หรื อเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
= =นจากธนาคาร
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