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สำรบัญ
ส่วน ก
1. บทบัญญัติโดยทั่วไป การตีความ และคานิยาม
2. ข้อกาหนดการใช้และคาสั่ง
่ สาร
3. การติดต่อสือ
4. ใบแจ้งยอดบัญชีและบันทึก
5. คารับรองและคายืนยัน
6. ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและความรับผิดชอบ
7. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
8. ความรับผิดชอบในการชาระเงิน
่ นแปลง
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10. สิทธิของธนาคารในการหักบัญชี/หลักประกัน และการหักกลบลบหนี้
11. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
12. ค่าธรรมเนียม / ค่าบริการ / ดอกเบี้ยผิดนัด
13. การแปลงสกุลเงิน / การไม่สามารถใช้เงิน
14. ข้อยกเว้นความรับผิด
15. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
16. การบอกเลิกโดยคู่สัญญา
17. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด
ส่วน ข
18. ข้อกาหนดโดยทัว
่ ไปสาหรับแผนสิทธิประโยชน์
ส่วน ค
19. ข้อกาหนดโดยทั่วไปสาหรับบัญชี
ส่วน ง
20. ข้อกาหนดโดยทั่วไปสาหรับบัตร
ส่วน จ
21. ข้อกาหนดโดยทั่วไปสาหรับบริการ

คานิยาม
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ส่วน ก
1. บทบัญญัติโดยทั่วไป กำรตีควำม และคำนิยำม
1.1 ด้วยการสมัครใช้หรือการใช้บัญชี บัตร หรือบริการใดๆ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไข
่ าหนดไว้ในข้อกาหนดฉบับนี้แล้ว ตามที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ มเติมเป็นครั้งคราว ("ข้อกำหนด
ทั้งหมดทีก
โดยทั่วไป") ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ใช้บังคับกับบัญชี บัตร หรือบริการใดๆ ซึ่ึ่งธนาคารจัดหาให้แก่ท่าน และในแต่ละครั้งที่
ท่านใช้บัญชี บัตร หรือบริการใดๆ ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้เป็นส่วนประกอบและให้อ่านควบคู่กับ
(ก) ข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับบัญชี บัตร หรือบริการเฉพาะอย่างที่ธนาคารจัดหาให้ ไม่ว่าโดยลาพั งหรือร่วมกันกับบุคคล
อื่น ("ข้อกำหนดเฉพำะ") และ
(ข) ข้อกาหนดและเงื่อนไขของเอกสารหรือสัญญาอื่นใดซึ่ึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพั นธ์ระหว่างท่านกับธนาคาร ("ข้อกำหนด
โดยทั่วไปอื่น ๆ")
ตามที่อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ มเติมเป็นครั้งคราว (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดอื่น ๆ")
1.2 ในกรณีที่มีความขัดหรือแย้งกันระหว่างข้อกาหนดของเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ข้อกาหนดของเอกสารที่กล่าวถึงในลาดับก่อน
มีผลบังคับเหนือกว่าเอกสารที่กล่าวถึงในลาดับต่อไป
(ก) ข้อกาหนดเฉพาะ
(ข) ข้อกาหนดโดยทัว
่ ไปฉบับนี้
(ค) ข้อกาหนดโดยทั่วไปอื่น ๆ
1.3 การแปลความหมายและการตีความโดยทั่วไป
(ก) ดุลยพิ นิจของธนำคำร ในเวลาใดก็ตามที่ธนาคารจาเป็นต้องกระทาการ ทาการพิ จารณาตัดสิน หรือใช้วิจารณญาณในทาง
่ ใด ธนาคารอาจดาเนินการดังกล่าวโดยเป็นดุลยพิ นิจอันเด็ดขาดของธนาคารแต่เพี ยงผู้เดียว
อืน
(ข) เมื่อธนำคำรดำเนินกำรหรือปฏิเสธที่จะดำเนินกำรในเรื่องใด รวมถึงคาสั่งหรือธุรกรรมใดๆ ธนาคารไม่จาเป็นต้องให้
่ ะดาเนินการ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกาหนดไว้
เหตุผลในการดาเนินการหรือปฏิเสธทีจ
(ค) เวลำ ถ้าธนาคารได้รับคาสั่งใดในวันที่มิใช่วันทาการ หรือภายหลังจากกาหนดเวลาตัดบัญชีหรือตัดรอบที่กาหนด ธนาคาร
อาจถือว่าคาสัง
่ นัน
้ ได้รับในวันทาการถัดไป และธนาคารอาจดาเนินการตามคาสั่งนัน
้ ในวันทาการถัดไป
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(ง) คาที่มีความหมายเป็นเอกพจน์มีความหมายรวมถึงพหูพจน์ และคาที่มีความหมายเป็นพหูพจน์มีความหมายรวมถึง
เอกพจน์
(จ) คาที่มีความหมายเป็นเพศชายมีความหมายรวมถึงเพศหญิงหรือไม่มีเพศ
(ฉ) หัวข้อและหัวข้อย่อยใส่ไว้เพื่ อความสะดวกเท่านั้น และไม่กระทบต่อการตีความข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้
(ช) ถ้อยคาที่ขึ้นต้นด้วยคาว่า "อื่นๆ" "รวมถึง" "รวมทั้ง" และ "โดยเฉพำะอย่ำงยิง
่ " หรือถ้อยคาในลักษณะเดียวกัน ให้แปล
ความหมายว่าเป็นการแสดงตัวอย่าง และไม่เป็นการจากัดความหมายของถ้อยคาก่อนหน้านั้น
2. ข้อกำหนดกำรใช้และคำสั่ง
2.1 นอกจากจะได้รับความยินยอมจากธนาคารและภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของความยินยอมที่ให้นั้น ท่านรับทราบและตก
ลงว่า คาสั่งทั้งปวงของท่านจะต้องส่งผ่านบริการดิจิทัล ในทันทีที่ท่านส่งคาสั่งถึงธนาคาร คาสั่งนั้นจะไม่สามารถเพิ กถอนได้
และจะมีผลผูกพั นท่าน โดยท่านตกลงจะไม่โต้แย้งคาสั่งที่ส่งดังกล่าว
2.2 ท่านมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคาสั่งทั้งหมดว่าถูกต้อง ครบถ้วน ได้ถูกส่งตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด และ
่ วข้อง และท่านจะต้องตรวจสอบว่าบัญชีของท่านมีจานวนเงินที่เพี ยงพอให้ธนาคารดาเนินการตาม
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย
คาสั่งใดๆ ได้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของธนาคารที่เกี่ยวกับบัญชี บัตรและบริการต่าง ๆ
2.3 ธนาคารสามารถเพิ กเฉยต่อคาสั่งใดๆ หรือปฏิเสธที่จะจัดหา หรืออนุญาตให้ท่านใช้บัญชี บัตร หรือบริการใด หาก
(ก) ธนาคารมีความเห็นว่าคาสั่งนั้นไม่สอดคล้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทาให้สาคัญผิด ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้ง เป็นการ
่ นาคารกาหนด
หลอกลวง หรือไม่ได้ออกตามวิธีการทีธ
(ข) เป็นการไม่เหมาะสมหรือพ้ นวิสัยที่จะดาเนินการ
(ค) เป็นการขัดต่อหลักปฏิบัติทางธุรกิจของธนาคาร หรือนโยบายหรือขั้นตอนปฏิบัติภายในของธนาคาร
(ง) เป็นการขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ (ซึ่ึ่งรวมถึงการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลใน
เขตอานาจใดที่ธนาคารประกอบกิจการอยู่ หรือโดยองค์กรเหนือชาติ หรือหน่วยงานทางการซึ่ึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพี ยง
องค์การสหประชาชาติ และสหภาพยุโรป)
(จ) การดาเนินการดังกล่าวจะมีผลเป็นการเบิกเงินเกินบัญชี หรือเกินวงเงินโอนประจาวันหรือวงเงินเฉพาะประเภทในบัญชีนั้น
หรือเกินวงเงินธุรกรรมสาหรับบัญชี บัตรหรือบริการใด
(ฉ) ถ้ามีข้อกาหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่าที่ใช้กับบัญชีนั้น และคาสั่งนั้นจะส่งผลให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีมีจานวนต่ากว่า
ยอดเงินคงเหลือขั้นตา่
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(ช) มีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่ึ่งขัดขวางมิให้ธนาคารดาเนินการตามคาสั่งของท่าน หรือท่านไม่ได้ให้
่ นาคารต้องการ
เอกสาร การรับรอง และข้อมูลทั้งหมดแก่ธนาคารตามทีธ
2.4 ธนาคารไม่รับประกันว่า (1) คาสั่งจะได้รับการดาเนินการภายในกาหนดเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตามลาดับใดลาดับหนึ่ง (2) จะ
่ ่านออกคาสั่งจนถึงเวลาทีธ
่ นาคารดาเนินการตามคาสั่ง และ (3) คาสั่งจะได้รับการรักษา
ไม่มีช่วงเวลาเว้นว่างนับจากเวลาทีท
ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ โดยท่านจะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการฉ้อฉล ความเข้าใจผิด ความผิดพลาด และความล่าช้า
่ เกิดขึน
้ จากการออกคาสั่งโดยวิธีการดังกล่าวเองทั้งสิ้น
ซึ่ึง
2.5 ธนาคารอาจ
(ก) ดาเนินการตามคาสั่งใดที่ธนาคารเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นคาสั่งที่ออกโดยท่าน
(ข) ดาเนินการตามคาสั่งที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือประกอบด้วยหลายคาสั่ง ถ้าธนาคารเชื่ออย่างสมเหตุสมผล
ว่าธนาคารสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือกาหนดลาดับการดาเนินการได้ โดยไม่ต้องสอบถามจากท่าน
(ค) กาหนดการใช้วิธีการเข้าถึงสาหรับธุรกรรมลักษณะใดๆ และอาจกาหนดเงื่อนไขเพิ่ มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหรือใช้ขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัยแบบใหม่เป็นครั้งคราว เพื่ อการยอมรับคาสั่ง
(ง) ยกเลิก ปฏิเสธ หรือย้อนกลับรายการ (reverse) การดาเนินการใดๆ ตามคาสั่ง หรือเรียกร้องการคืนเงิน ทาการหัก
บัญชี ดาเนินการเพื่ อมิให้สามารถถอนเงินจากบัญชี หรือถือว่ามีการเบิกเงินเกินบัญชี (overdrawn) หรือเกินวงเงินของ
บัญชี ถ้า
(1) ธนาคารจาเป็นต้องแก้ไขความผิดพลาดหรือความบกพร่องใด ๆ
(2) ธนาคารจาเป็นต้องคืนเงินให้แก่ผู้ชาระเงินหรือผู้สั่งจ่ายเงิน
(3) ธนาคารไม่ได้รับเงินที่สามารถใช้ได้ทันทีและปลอดเงื่อนไขอย่างครบเต็มจานวนหรือภายในกาหนดเวลา
(4) จากการตรวจสอบภายในของธนาคาร พบว่าคาสั่งนั้นไม่ได้มาจากท่าน หรือ
(5) ธนาคารมีเหตุอันสมควรที่จะดาเนินการดังกล่าวด้วยเหตุผลอื่นใด หรือถ้าธนาคารเห็นว่าจาเป็น สมควรหรือเหมาะสมที่จะ
ดาเนินการเช่นนั้น และ
(จ) ตกลงให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่งใดที่มีขึ้นก่อนหน้านั้นได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารจะกาหนด โดยธนาคารจะพยายามระงับ
่ ได้รับคาสั่ง แต่ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ถ้าธนาคารไม่สามารถระงับธุรกรรมนั้นได้
ธุรกรรมเมือ
2.6 ท่านตกลงว่าในกรณีที่บุคคลใดใช้วิธีการเข้าถึงเพื่ อที่จะใช้หรือเข้าถึงบริการ หรือออกคาสั่งผ่านทางบริการ หรือในกรณีที่
่ หรือการมอบอานาจบนคาสั่งนั้นปรากฎว่าถูกต้องตรงกับลายมือชือ
่ หรือการมอบอานาจที่ปรากฎในหนังสือมอบ
ลายมือชือ
อานาจให้ดาเนินการ (operating mandate)
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(ก) ธนาคารจะถือว่าบุคคลดังกล่าวคือท่าน
(ข) การใช้หรือการเข้าถึงบริการใดๆ จะถือว่าเป็นการใช้หรือการเข้าถึงโดยท่าน และ
(ค) ให้ถือว่าคาสั่งใดๆ นั้นเป็นคาสั่งที่ออกอย่างถูกต้อง และได้รับอานาจจากท่าน และจะมีผลสมบูรณ์ ผูกพั น และใช้บังคับกับ
ท่านได้
ดังนั้น ธนาคารอาจดาเนินการตามคาสั่งนั้น หรืออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวใช้หรือเข้าถึงบริการได้ โดยไม่ต้องทาการ
่ ะใช้หรือเข้าถึง
ตรวจสอบตัวตนของบุคคลดังกล่าว หรือความถูกต้องของคาสั่งของบุคคลใด หรืออานาจของบุคคลใดทีจ
บริการ
2.7 หากท่านตกเป็นผู้ล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสียชีวิต ธนาคารอาจหยุดหรือระงับการดาเนินการในบัญชี บัตร หรือ
่ หรือคาสั่งใดที่ได้รับ ตลอดจนปฏิเสธการเข้าถึงเงินในบัญชีหรือการเข้าถึงบัตร
บริการใด และไม่ดาเนินการตามตราสารใดที่ยืน
หรือบริการใดๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับท่าน ผู้สืบสิทธิของท่าน หรือบุคคลอื่นใด จนกว่า
ธนาคารจะได้รับหลักฐานของบุคคลซึ่ึ่งมีอานาจตามกฎหมายในการดาเนินการกับบัญชี บัตร หรือบริการดังกล่าว ที่เป็นที่
พอใจของธนาคาร
2.8 ท่านต้องออกคาสั่งถึงธนาคารเมื่อท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการ (operating
่ ท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลายมือชือ
่ ใด ธนาคารมีสิทธิใช้ระยะเวลาตามสมควรในการดาเนินการ
mandate) หรือเมือ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้น คาสั่งใดๆ ที่ส่งถึงธนาคารจะมีผลก็ต่อเมื่อธนาคารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อท่านว่าธนาคาร
ได้รับคาสั่งของท่านแล้ว
2.9 ธนาคารอาจชาระเงินตามคาสั่งและตราสารทั้งหมดที่ออกหรือลงนามตามหนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการ (operating
่ ่อน แต่ยืน
่ ภายหลังจากวันทีธ
่ นาคารได้รับและตอบรับคาสั่งของท่าน
mandate) ฉบับเดิม ถ้าคาสั่งและตราสารเหล่านี้ลงวันทีก
ตามข้อ 2.8
3. กำรติดต่อสื่อสำร
3.1 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดหรือข้อมูลการติดต่อของท่าน ท่านต้องแจ้งให้ธนาคารทราบตามวิธีการที่ธนาคาร
กาหนด
3.2 คาบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร และหนังสือติดต่อทั้งปวงจะส่งในลักษณะที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสมโดยผ่านทางบริการ
ดิจิทัลและตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกาหนด (ซึ่ึ่งรวมถึงโดยทางข้อความแจ้งเตือนที่ส่งไปยังอุปกรณ์ของท่าน (ไม่ว่าท่านกาลัง
ลงทะเบียนเข้าใช้ (logged into) บริการดิจิทัลอยู่หรือไม่) หรือหน้าการแจ้งเตือนหรือหน้าข้อมูลในแอพ หรือส่งไปยังที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลที่ทราบล่าสุดในบันทึกของธนาคาร หรือด้วยการประกาศที่สาขาของธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม
ของธนาคาร หรือเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร หรือผ่านทางใบแจ้งยอดบัญชี (statement of account) ที่ธนาคารส่งให้กับ
ท่าน หรือโดยหนังสือพิ มพ์ รายวัน หรือทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือโดยผ่านทางลิงค์ของบุคคลภายนอก
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3.3 ท่านต้องดาเนินการทั้งปวงที่จาเป็นเพื่ ออนุญาตให้บริการดิจิทัลส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification)ไปยัง
อุปกรณ์ของท่านได้ และส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพ รวมถึงการเปิดใช้งานข้อความแจ้งเตือน และจัดการให้แอพสามารถ
เข้าถึงท่านได้ ท่านรับทราบว่า หากท่านไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ท่านอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนเหล่านั้น
3.4 ท่านตกลงว่า เว้นแต่กาหนดไว้อย่างชัดแจ้งเป็นประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร คาบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร และ
หนังสือติดต่อใด ๆ ที่ธนาคารส่งถึงท่านจะถือว่ามีผลหรือท่านได้รับแล้ว
(ก) หากส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ภายในประเทศไทย ในวันทาการถัดจากวันที่ฝากส่งทางไปรษณีย์
(ข) หากส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ภายนอกประเทศไทย ในห้าวันทาการหลังจากวันที่ฝากส่งทางไปรษณีย์
(ค) หากส่งทางโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอสเอ็มเอส หรือส่งผ่านทางบริการดิจิทัล ในวันและเวลาที่ส่งจาก
อุปกรณ์ของธนาคารไปยังท่าน
(ง) หากส่งโดยให้คนนาส่งโดยตรง ในเวลาที่นาส่ง
(จ) หากติดประกาศอยู่ที่สาขาของธนาคารหรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร หรือโพสต์บนเว็บไซึ่ต์ของธนาคาร หรือลิงค์ของ
่ ิดประกาศหรือโพสต์
บุคคลภายนอก ในวันทีต
(ฉ) หากประกาศโฆษณาในหนังสือพิ มพ์ ในวันที่ประกาศโฆษณา และ
(ช) หากแพร่ภาพกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ในวันที่แพร่ภาพกระจายเสียง
3.5 ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อคาบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร และหนังสือติดต่อภายหลังจากที่ได้ส่งแล้ว ท่านยังคงต้องรับผิด
ต่อการกระทาทั้งหมดทีไ่ ด้กระทาบนฐานของคาบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร และหนังสือติดต่อนั้น
3.6 หนังสือติดต่อและหนังสือแจ้งที่ท่านส่งถึงธนาคารผ่านบริการดิจิทัลจะมีผลเมื่อธนาคารได้รับในรูปแบบที่อ่านได้
3.7 ท่านจะต้องไม่ใช้อีเมลเพื่ อส่งหนังสือติดต่อและหนังสือแจ้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี บัตรและบริการของท่านถึงธนาคาร
4. ใบแจ้งยอดบัญชีและบันทึก

ใบแจ้งยอดบัญชีโดยทั่วไป
4.1 ธนาคารอาจออกใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยัน (confirmation advice) สาหรับบัญชีของท่านเป็นระยะ ตามแบบที่
่ นาคารอาจกาหนด หากไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชี ธนาคารอาจจะไม่ออกใบแจ้งยอด
ธนาคารกาหนด และโดยวิธีการจัดส่งทีธ
บัญชี
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4.2 หากธนาคารส่งใบแจ้งยอดบัญชีรวม (consolidated statement) ให้กับท่าน จะไม่มีการออกใบแจ้งยอดบัญชีเฉพาะ
่ ะออกแยกให้สาหรับแต่ละบัญชีหรือบัตร
(separate statements) ทีจ
4.3 ท่านจะต้อง
(ก) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแต่ละรายการในใบแจ้งยอดบัญชีและใบแจ้งยืนยัน (confirmation advice) อย่าง
่ ้วน ในทันทีที่ท่านได้รับ
ละเอียดถีถ
(ข) แจ้งความผิดปกติ ความคลาดเคลื่อน ความไม่ถูกต้อง การละเว้นหรือรายการที่ไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือธุรกรรมที่
ไม่ได้รับอนุญาตต่อธนาคารทันที และ
(ค) แจ้งต่อธนาคารโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ ถ้าท่านไม่ได้รับหรือไม่สามารถเข้าถึงใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยันใดๆ
่ ึงกาหนดส่งให้แก่ท่าน
ทีถ

ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
4.4 ในกรณีที่ธนาคารออกใบแจ้งยอดบัญชีและใบแจ้งยืนยันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ("ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์")
ท่านตกลงว่า
(ก) ท่านอาจได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางบริการดิจิทัล หรือโดยทางอีเมลหรือวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารอาจ
กาหนด
(ข) ท่านจะต้องให้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านซึ่ึ่งท่านเป็นผู้ใช้จดทะเบียนหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือ
่ ทีธ
่ นาคารร้องขอ เพื่ อการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่าน
ข้อมูลอืน
(ค) ธนาคารสามารถจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางบริการดิจิทัลหรือทางช่องทางอื่นใดที่ธนาคารอาจกาหนด
่ นที่ในบันทึกล่าสุดของธนาคารนั้นใช้ไม่ได้ และ
เป็นครั้งคราวต่อไป ถึงแม้ว่าที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลือ
(ง) ถึงแม้ว่าจะมีการออกใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารอาจจะส่งสาเนาฉบับพิ มพ์ ของใบแจ้งยอดบัญชีและใบแจ้ง
่ ยู่ทางไปรษณีย์ล่าสุดของท่านในบันทึกของธนาคารด้วย
ยืนยันไปยังทีอ

บันทึกกำรทำธุรกรรม
่ งจาก
4.5 วันที่ปรากฏในบันทึกการทาธุรกรรมอาจแตกต่างไปจากวันที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยัน เนือ
ธุรกรรมที่แล้วเสร็จภายหลังจากเวลาตัดรอบ (cut-off times) หรือในวันที่มิใช่วันทาการอาจถูกประมวลผลในวันหลังจากนั้น
4.6 ธนาคารอาจทาลาย ลบหรือหยุดจัดเก็บบันทึกใดๆ (ไม่ว่าในรูปเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอิกส์ หรือรูปแบบอื่น) ภายหลังจาก
ระยะเวลาซึ่ึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาตไว้
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4.7 ไม่มีข้อกาหนดใดในข้อนี้ซึ่ึ่งห้ามมิให้ธนาคารแก้ไขความผิดพลาดหรือความบกพร่องในใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยัน
่ ก้ไขแล้วจะมีผลผูกพั นท่าน
ใดๆ และใบแจ้งยอดบัญชีหรือใบแจ้งยืนยันทีแ

บันทึกอันเป็นที่สุด
4.8 บันทึกหรือบันทึกย่อใดๆ ที่ธนาคารจัดทาขึ้นเกี่ยวกับคาสั่งจะเป็นหลักฐานซึ่ึ่งสมบูรณ์ เป็นที่สุด และไม่สามารถโต้แย้งได้
ของคาสั่งนั้น
่ วข้องกับธุรกรรมบัตรซึ่ึ่งปรากฏลายมือชือ
่ ของท่านย่อมเป็นหลักฐานอันเป็นที่สุดของข้อเท็จจริงว่า
4.9 เอกสารใดๆ ทีเ่ กีย
่ ะบุหรือบันทึกอยู่ในเอกสารนั้นได้รับการอนุญาตและได้ทาขึ้นอย่างถูกต้องโดยท่าน
ธุรกรรมบัตรทีร
4.10 ท่านตกลงว่าในกรณีที่ไม่ปรากฏความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง
(ก) คาสั่ง การรับรองและความตกลงทั้งปวง (รวมถึงข้อมูล ภาพ บันทึกและเอกสารซึ่ึ่งรวมอยู่ในคาสั่ง การรับรองหรือ
่ สมบูรณ์ เป็น
ความตกลงดังกล่าว) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รวมเรียกว่า "บันทึกทำงอิเล็กทรอนิกส์") จะเป็นหลักฐานซึ่ึง
ที่สุด มีผลผูกพั น และไม่สามารถโต้แย้งได้ของคาสั่ง การรับรองและความตกลงนั้น และ
(ข) บันทึกของธนาคารไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด (ซึ่ึ่งรวมถึงบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์) และหนังสือรับรองใดๆ (รวมถึงใบแจ้ง
่ อกโดยธนาคาร หรือการตัดสินใจของธนาคารเกี่ยวกับเรื่องหรือจานวนเงินที่
ยอดบัญชี รายงาน หรือหนังสือติดต่อใดๆ) ทีอ
พึ งต้องชาระ จะสมบูรณ์ เป็นที่สุด และมีผลผูกพั น
5. คำรับรองและคำยืนยัน
5.1 ท่านรับรองและยืนยันในทุกขณะว่า
(ก) ท่านบรรลุนิติภาวะแล้ว และท่านมีอานาจตามกฎหมายในการเปิด ดารง และดาเนินการเกี่ยวกับบัญชี บัตรและบริการทั้ง
่ ่านมีอยู่กับธนาคารรวมถึงการออกคาสั่งทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี บัตรและบริการที่กล่าวมาข้างต้นให้แก่ธนาคาร
ปวงทีท
รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพั นที่ท่านมีอยู่ภายใต้ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้
(ข) ท่านมีอานาจ และได้รับการอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือการอนุมัติทั้งปวงที่จาเป็น เพื่ อการตกลงตาม
ข้อกาหนดโดยทัว
่ ไปฉบับนี้ และท่านจะดาเนินการให้เป็นที่แน่นอนว่าการอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือการอนุมัติ
ดังกล่าวได้รับการดารงไว้ให้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
(ค) ภาระผูกพั นของท่านภายใต้ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้มีความสมบูรณ์ มีผลผูกพั น และใช้บังคับได้ และจะไม่ฝา่ ฝืน
ข้อตกลง การอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต การอนุมัติ หรือกฎหมายทีใ่ ช้บังคับใดๆ
่ ะฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ หรือคาแนะนา
(ง) ท่านจะไม่ใช้บัญชี บัตร หรือบริการใดในลักษณะทีจ
่ ๆ ที่ธนาคารอาจกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หรือข้อกาหนดอืน
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(จ) ท่านกระทาการเพื่ อตนเอง และบัญชีและบัตรทั้งหมดเป็นของท่านในฐานะตัวการ และมิใช่ในฐานะทรัสตี ตัวแทน หรือผู้แทน
ในการนี้ ท่านรับทราบว่าธนาคารไม่จาต้องยอมรับว่าบุคคลอื่นใดนอกจากท่านมีส่วนได้เสียใดๆ ในบัญชีหรือบัตร และท่านตก
ลงว่าท่านจะใช้ลายมือชื่อที่เหมือนกันสาหรับทุกบัญชี บัตร หรือบริการ
่ ่านให้แก่ธนาคารถูกต้อง เป็นจริง และสมบูรณ์ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใน
(ฉ) ท่านไม่ได้ปิดบังข้อมูลใด และข้อมูลทั้งหมดทีท
ข้อมูลทีใ่ ห้ ท่านจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อธนาคารโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
(ช) ท่านจะไม่ (1) เสนอ สัญญาหรือให้สินบน หรือ (2) ตกลงที่จะรับหรือยอมรับสินบนใดๆ
(ซึ่) ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งปวงในทุกเขตอานาจซึ่ึ่งมีผลบังคับใช้กับท่าน รวมถึงการรายงานรายได้ทั่วโลก
ของท่านต่อหน่วยงานภาษีอากรทีเ่ กี่ยวข้องใดๆ
(ฌ) ท่านไม่ได้รับความคุ้มกันจากเขตอานาจของศาลแห่งใด หรือจากกระบวนการทางกฎหมาย
(ญ) ท่านยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการใช้บริการ และ
่ นาคารจะได้
(ฎ) ท่านจะให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล และเอกสารใดๆ แก่ธนาคารตามที่ธนาคารอาจต้องการเป็นครั้งคราว (เพื่ อทีธ
่ องธนาคารภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่ อกระทาตามคาสั่งของท่าน หรือเพื่ อการดาเนินการกับบัญชี
ปฏิบัติตามหน้าทีข
บัตร หรือบริการ หรืออื่น ๆ)
5.2 ธนาคารไม่ได้ให้คารับรอง คายืนยัน หรือคาสัญญาประเภทใด ไม่ว่าอย่างชัดแจ้ง โดยปริยาย ตามกฎหมาย หรือโดย
่ ใด ดังต่อไปนี้
ประการอืน
(ก) ความถูกต้อง ความทันต่อเวลา (อันเนื่องจากการไม่ได้ส่ง หรือความล่าช้าในการส่ง) ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย การ
่
เป็นความลับ หรือการเก็บรักษาความลับของคาบอกกล่าว ข้อมูล เอกสารและหนังสือติดต่ อใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ซึ่ึง
ส่งให้ผ่านทางบริการของธนาคาร หรือโดยทางอีเมลหรือเอสเอ็มเอส
(ข) บริการ Biometric Access จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือจะมีความพร้อมอยู่เสมอ สามารถเข้าถึงได้ หรือ
สามารถทางานร่วมกับโครงสร้างพื้ นฐานของเครือข่ายหรือระบบ หรือบริการอื่นใดที่ธนาคารอาจเสนอเป็นครั้งคราว
(ค) ความปลอดภัยในการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกของอุปกรณ์ใด ๆ และการทางานของ
อุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิตอุปกรณ์รับรองไว้ และ
(ง) การทางานต่าง ๆ ซึ่ึ่งรวมอยู่ในบริการ หรือการบริการต่าง ๆ ที่ให้โดยบริการ จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน และ
่ ง หรือปราศจากความผิดพลาด หรือบริการจะปราศจากความผิด
การทางานหรือความพร้อมของบริการจะมีความต่อเนือ
พลาดหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ
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6. ขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมรับผิดชอบ

กำรใช้วิธีกำรเข้ำถึง
6.1 ธนาคารอาจออกรหัสผ่านซึ่ึ่งประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และอักขระใด ๆ ให้แก่ท่าน
6.2 ธนาคารอาจเลิกหรือระงับวิธีการเข้าถึงใด ๆ ซึ่ึ่งในกรณีดังกล่าว ธนาคารจะแจ้งท่านก่อนการเลิกหรือระงับนั้นๆ

กำรรักษำควำมปลอดภัยที่กำหนด
6.3 ท่านจะต้อง
(ก) ดาเนินการป้องกันและใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่ อป้องกันการสูญหาย การโจรกรรม การปลอมแปลง การ
ฉ้อฉล หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ึ่งบัญชี บัตร หรือบริการดิจิทัลของท่าน
(ข) เก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับเสมอ และไม่อนุญาตให้บุคคลใด (โดยไม่มี ข้อยกเว้น) ใช้รหัสผ่านของท่าน
่ งจากท่านต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการโดยใช้รหัสผ่านของท่าน
เนือ
(ค) ไม่ใช้บัตรภายหลังจากที่ปิดบัญชีแล้ว หรือภายหลังจากที่ธนาคารแจ้งต่อท่านว่าบัตรได้ถูกยกเลิกแล้ว หรือธนาคารได้
ระงับการใช้บัตรแล้ว
(ง) ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการตรวจสอบหรือดาเนินกระบวนพิ จารณาทางศาลใด ๆ รวมถึงอนุญาตให้ธนาคารหรือ
่ นาคารหรือหน่วยงานกากับดูแลหรือควบคุมอาจร้องขอ
หน่วยงานกากับดูแลหรือควบคุมเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านได้ตามทีธ
และท่านจะให้ความร่วมมือในการตอบข้อซึ่ักถามใดๆ ของหน่วยงานกากับดูแลหรือควบคุ มที่เกี่ยวกับด้านใด ๆ ของบริการ
ดิจิทัล
(จ) ตัดบัตรออกเป็นสองส่วน หรือส่งบัตรคืนธนาคารในทันทีที่ธนาคารร้องขอ และสาหรับบัตรในรูปบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทา
่ นทีบ
่ นอุปกรณ์ใดๆ ทั้งหมดของท่านที่มีบัตรติดตั้งอยู่ และ
การลบบัตรนั้นออกจากกระเป๋าเงินเคลือ
(ฉ) เว้นแต่ตามที่และเมื่อธนาคารกาหนดไว้ในข้อ 6.3 (จ) ข้างต้น ตรวจสอบว่าบัตรไม่ได้ลบเลือน เสียหาย หักงอ ถูก
ดัดแปลง หรือแก้ไขในลักษณะใดๆ
6.4 ท่านต้องแจ้งต่อให้ธนาคารโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้เมื่อท่าน
(ก) สงสัยหรือทราบว่าบัตร อุปกรณ์ หรือรหัสผ่านของท่านสูญหาย ถูกโจรกรรม ถูกใช้โดยมิชอบ หรือถูกแก้ไข
(ข) สงสัยหรือทราบว่ามีบุคคลภายนอกที่ทราบถึงรหัสผ่านของท่าน หรือ
(ค) สงสัยหรือทราบว่ามีการเข้าถึงหรือการใช้บัตร บัญชี อุปกรณ์ หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
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6.5 ถ้าท่านแจ้งต่อธนาคารว่าได้มีการละเมิดความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่าน (รวมถึงข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วย
่ นรหัสผ่าน ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วย
เทคโนโลยีไบโอเมตริกของท่าน) ธนาคารอาจกาหนดให้ท่านเปลีย
เทคโนโลยีไบโอเมตริกอีกครั้ง หรือหยุดใช้บริการ Biometric Access

7. การใช้และการเปิดเผยช้อมูลส่วนบุคคล
7.1 เพื่ อให้ธนาคารสามารถให้ บริ การแก่ ท่า นได้ ธนาคารอาจต้องทาการประมวลผลพฤติ ก รรมการทาธุ รกรรมของท่า นและ
อาจจะต้ อ งส่ ง การแจ้ ง เตื อ นเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ไปยั ง ท่ า นตามผลการประมวลผลข้ อ มู ล
ดังกล่าวของทางธนาคาร
7.2 โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นๆ ที่ธนาคารมีในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่าน
ตกลงและรับทราบว่าธนาคาร ลูกจ้าง พนักงาน ผู้แทน กรรมการ และตัวแทนทั้งหมดของธนาคาร หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มี
อานาจหน้าที่ หรือ อยู่ในตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและบันทึกต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบันทึกการโต้ตอบหรือข้อมูล
อื่นใดเกี่ยวกับท่าน รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีหรือบัตรของท่าน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านได้ ไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดได้ และ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ (รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล) อันรวมไปถึงรายละเอียดของบัญชีและบัตร
ของท่าน (รวมถึงบัญชีและบัตรร่วม) สถานะทางเครดิต และสภาพทางการเงินของท่าน และสินเชื่อที่ท่านได้รับ หากการ
เปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่ อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
(ก) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรที่ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบริการอื่นๆ แก่ธนาคาร
ไม่ว่าจะในเขตอานาจใด เพื่ อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การอัพเดท การบารุงรักษา หรือ การปรับปรุงการให้บริการ
ดังกล่าว (รวมไปถึงการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนข้อผิดพลาดหรือการร้องเรียนใดๆ)
(ข) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กร ไม่ว่าจะในเขตอานาจใด ที่ธนาคารได้ว่าจ้างเพื่ อวัตถุประสงค์
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของทางธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของทางธนาคาร เช่น ในกรณีที่ธนาคาร
แบ่งงานบริการหรือการดาเนินการให้บุคคลภายนอก (outsourcing)
(ค) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการสร้าง การปรับปรุง การบริหาร
หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่างๆ
(ง) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ เพื่ อนาไปใช้ในการประมวลผลหรือการยืนยันคาสั่งหรือ
ธุรกรรมใดๆ ของท่าน
(จ) หากการเปิดเผยนั้ นเป็นการเปิดเผยต่ อ บุค คลหรือ องค์ ก รใดๆ เพื่ อวัตถุประสงค์ ในการยื น ยั น ตัว ตนท่ าน หรือการ
ยืนยันข้อมูลสาหรับตรวจสอบตัวตนท่าน
(ฉ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ ที่ยู
โอบีต้องทา หรือเพื่ อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการภายในของยูโอบี
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(ช) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ได้แนะนาท่านให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร และซึ่ึ่งใน
บางกรณีอาจทาหน้าที่ให้คาปรึกษาหรือดาเนินงานทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ภายใต้ ข้อกาหนดฉบับนี้
(ฌ) หากการเปิด เผยนั้ น เป็น การเปิ ด เผยต่ อ ตั ว แทนของเรา เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพิ มพ์ ใบแจ้ ง ยอดบั ญ ชี ธ นาคาร
คาปรึกษา การโต้ตอบ หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ญ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบริษัทบัตรเครดิต หรือสถาบันการเงิน ในกรณีที่เกี่ยวข้องกั บธุรกรรมใดๆ
เกี่ยวกับบัตรหรือการใช้บัตร
(ฎ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อธนาคารอื่น สถาบันการเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต หรือ สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ หากการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของท่านเท่านั้น
(ฏ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบริษัทผู้รับเงิน ในกรณีที่การเปิดเผยนั้นเกี่ยวข้องกับการชาระเงิน
(ฐ) หากการเปิดเผยนั้ นเป็น การเปิดเผยต่อ ผู้ ให้กู้ ร่ว ม หรือ ผู้ให้กู้แทนที่ (participation or sub-participation) ที่มี
ความเกี่ยวของกับภาระหน้าที่ของธนาคารภายใต้สัญญาระหว่างท่านและธนาคาร หรือ ระหว่างท่านและผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับ
สิทธิต่อจากการแปลงหนี้ใหม่ หรือ ผู้รับโอนสัญญากับธนาคารดังกล่าว
(ฑ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อธนาคาร สถาบันการเงิน หรือ องค์กรอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ
หรือร้านค้า หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ ที่ยอมรับการใช้บัตร และ ตัวแทนหรือผู้รับจ้างของบุคคลหรือองค์กรเหล่านั้น ใน
กรณีที่เป็นการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ATM ของธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
อื่น อุปกรณ์ระบบ ณ จุดขาย (points of sale terminals) อุปกรณ์ในการรูดบัตรอื่นที่ไม่ใช่ของธนาคาร หรืออุปกรณ์ท่ี
ธนาคารรับรอง
(ฒ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ที่ได้ทาการตกลงจะให้ หรือที่ได้ให้หลักประกันสาหรับบัญชีของท่าน
หรือ แก่ธนาคารเพื่ อเป็นประกันหนี้ค้างชาระหรือความรับผิดที่ท่านมีต่อธนาคาร
(ณ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ที่เป็นผู้ค้าประกัน หรือผู้รับประกันหนี้ของท่าน หรือผู้ที่เป็นลูกหนี้
ร่วม หรือร่วมกันและแทนกัน กับท่าน
(ด) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อผู้พิทักษ์ทรัพย์ที่ทางธนาคารเป็นผู้แต่งตั้ง
(ต) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษา และ ที่ปรึกษาวิชาชีพ
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(ถ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานภาครัฐบาล หรือ
หน่วยงานตุลาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ
(ท) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พั นธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ผู้ให้ประกัน
นายหน้าประกันภัยหรือผู้ให้บริการการคุ้มครองเครดิตไม่ว่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม และ
(ธ) หากการเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลใดก็ตามที่จาเป็นจะต้องได้รับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเพราะความต้องการหรือ
เป็ น ไปเพื่ อความรวดเร็ ว ทางการด าเนิ น การ และไม่ ว่ า จะเป็ น ไปเพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ า น หรื อ เป็น
วัตถุประสงค์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ บัญชี บัตร หรือ บริการ ก็ตาม
7.3 โดยไม่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ อื่ น ๆ ที่ ก ล่ า วมาในข้ อ 2 . 7 ท่ า นตกลงและรั บ ทราบว่ า ธนาคาร (รวมถึ ง ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ผู้ แ ทน
กรรมการ และตั ว แทนทั้ ง หมดของธนาคาร) สามารถเปิด เผยข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ ใ นรู ป แบบข้ อ ความ หรื อ ค าสั่ ง ช าระเงิ น
ประกอบการโอนเงินตามที่ท่านมีคาขอให้ดาเนินการ:
(ก) ชื่อท่าน
(ข) หมายเลขบัญชี/หมายเลขอ้างอิงของท่าน
(ค) ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน วันที่ และ สถานที่เกิดของท่าน และ
(ง) ข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นอันเกี่ยวข้องกับการชาระเงิน
7.4

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่ธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (ซึ่ึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “กฎหมำยคุ้มครองข้ อมู ล
ส่วนบุคคล”) ธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลซึ่ึ่งมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เข้าถึง
แก้ไข จัดเก็บ และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
ภายใต้ข้อสัญญานี้ “ประกำศควำมเป็นส่วนตัวของธนำคำร” หมายถึง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมู ล
ส่วนบุคคลที่ธนาคารแจ้งและ/หรือประกาศให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเป็นครั้งคราวถึงวิธีการและเหตุผลในการที่
ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ึ่งให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของข้อกาหนดการใช้บริการฉบับนี้ด้วย
เท่าที่กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งจะอนุ ญ าตให้ ทาได้ ธนาคารสามารถเปิดเผยข้อ มู ลส่ วนบุ ค คล ข้อมูลสินเชื่อ/บริ การ ประวั ติ
สถานะ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม
บริษัทในเครือของธนาคาร และ/หรือสานักงานสาขาของบริษัทดังกล่าว (ทั้งที่ตั้งอยู่ในและ/หรือต่างประเทศ) รวมถึ ง
กรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้แทน ตัวแทน ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงาน
ต่อ พั นธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ Co-Brand

เพื่ อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร หรือ

เพื่ อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คาปรึกษาด้านต่า งๆ
ของบริษัทดังกล่าว ผู้ให้หลักประกัน ผู้ค้าประกัน ผู้จานอง ผู้จานา (ในกรณีที่เป็นบุคคลคนละคนกับผู้ขอใช้สินเชื่อ) ผู้รับ
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โอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกากับดูแลซึ่ึ่งมีขอบเขตอานาจเหนือธนาคารหรือบุคคลใดๆ ซึ่ึ่งมีนิติสัมพั นธ์กับ
ธนาคารเท่าที่จาเป็นเพื่ อการปฏิ บัติ ตามข้อ กาหนดการใช้ บ ริการฉบั บนี้ ของธนาคาร ซึ่ึ่งรวมถึงเพื่ อวัต ถุป ระสงค์ ใ นการ
วิเคราะห์พิจารณาให้สิ นเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้า งหนี้ ต่ออายุ ทบทวนวงเงินสิ นเชื่อ ประมวลผลข้อมู ลสิ นเชื่อ เพื่ อการ
พิ สูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนบุคคลทางดิจิทัล การประกอบธุรกิจ การให้บริการใดๆ เพื่ อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง หรือเพื่ อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายอนุญาต
โดยไม่คานึงถึงข้อสัญญาข้างต้น ท่านตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเท่าที่กฎหมายอนุญาต ในการเก็บรวมรวม ใช้
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก (ไม่ว่าในประเทศและ/หรือต่างประเทศ)และเข้าถึงข้อมูลของท่าน ซึ่ึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ประกาศความเป็นส่ ว นตั ว ของธนาคาร ข้อสัญญานี้ และข้อสั ญ ญาอื่ น ๆ ภายใต้ข้อกาหนดการใช้ บ ริ ก ารฉบั บ นี้ ซึ่ึ่ ง โดย
สภาพมีวัตถุประสงค์ให้มีผลบังคับต่อไปหลังจากการเลิกสัญญา ให้ถือว่ายังคงมีผลบังคับต่อไปหลังจากมีการยกเลิก
หรือสิ้นสุดระยะเวลาของข้อกาหนดการใช้บริการฉบับนี้ หรือมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ บริการทางการ
เงิ น จากหรื อ แก่ ธ นาคาร หรื อ ให้ สิ น เชื่ อใดๆ โดยธนาคาร รวมถึ ง สั ญ ญาหรื อ ความตกลงอื่น ใดที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริก าร
บริการทางการเงิน หรือสินเชื่อดังกล่าว
กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบัตรร่วมแบรนด์ (co-brand cards)
7.5 ท่านตกลงว่าในกรณีที่บัตรเป็นบัตรร่วมแบรนด์ (“บัตรร่วมแบรนด์”) ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านมอบไว้สาหรั บบัต ร
ร่วมแบรนด์รวมถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของบั ญชีบัตรร่วมแบรนด์ของท่านซึ่ึ่งท่านได้รับ และการทาธุรกรรมใดๆ
โดยใช้บัญชีบัตรร่วมแบรนด์ อาจถูกเปิดเผยโดนธนาคารเพื่ อให้พันธมิตรร่วมแบรนด์ (“พั นธมิตรร่วมแบรนด์”) ทราบ
และสามารถให้ตัวแทนของพั นธมิตรร่วมแบรนด์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลใดที่พันธมิตรร่วม
แบรนด์เห็นว่าเหมาะสมหรือจาเป็นสาหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
(ก) สาหรับการสมัครใช้บริการบัตรร่วมแบรนด์ของท่านและเพื่ อให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีบัตรร่วมแบรนด์ และ
(ข) เพื่ อมอบสิทธิประโยชน์ เอกสิทธิ และ เพื่ อจัดการดูแลข้อกาหนดต่างๆ ในการใช้บัญชีบัตรร่วมแบรนด์
ในกรณีที่ทางธนาคารทาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพั นธมิตรร่วมแบรนด์ เราจะดาเนินการเท่าที่จะสามารถ
ปฏิบัติได้เพื่ อให้มั่นใจว่าพั นธมิตรร่วมแบรนด์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้อย่างเป็นความลับและจะใช้ข้อมู ลส่ วน
บุคคลดังกล่าวเพื่ อวัตถุประสงค์ที่ทางธนาคารกาหนดไว้เท่านั้น
7.6

ท่านตกลงและรับทราบว่าพั นธมิตรร่วมแบรนด์และธนาคารอาจะทาการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุ คคล
ของท่านอย่างแยกต่างหากจากกันและจะไม่รับผิดชอบแทนกันสาหรับการเก็บ ใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
อีกฝ่าย ทั้งนี้ท่านตกลงว่าหากท่านมีคาถามใด ๆ หรือประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านจะทาการติดต่อไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมู ลส่ วน
บุคคลของท่านเท่านั้น

8. ควำมรับผิดชอบในกำรชำระเงิน
8.1 ท่านต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
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่ ๆ ซึ่ึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
(ก) ทาการชาระเงินทั้งหมดตามข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ และข้อกาหนดอืน
้ และค่าบริการที่บุคคลใดเรียกเก็บจากการที่ท่านใช้บัญชีหรือบริการใดๆ และ
คอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ดอกเบีย
่ ๆ คาพิ พากษา หรือกระบวนพิ จารณาทีเ่ กี่ยวกับ
สาหรับการจัดการคาสั่งอายัดทรัพย์ คาสั่งคุ้มครองชั่วคราว คาสั่งศาลอืน
บัญชีของท่าน หรือเงินในบัญชี และ
(ข) ตรวจสอบว่าเงินชาระทั้งหมดของท่านเป็นเงินที่สามารถใช้ได้ทันที และไม่มีการหักลดหย่อนหรือหัก ณ ที่จ่ายสาหรับภาษี
่ ่ายดังกล่าว ถ้ากฎหมายกาหนดให้ท่านต้องทา
หรือเงินประเมินใดๆ เว้นแต่กฎหมายกาหนดให้ต้องหักลดหย่อนหรือหัก ณ ทีจ
การหักลดหย่อนหรือหัก ณ ที่จ่าย ท่านต้องมั่นใจว่าธนาคารได้รับจานวนเงินเท่ากับจานวนที่พึงต้องชาระหากไม่ต้องมีการหัก
่ ่าย
ลดหย่อนหรือหัก ณ ทีจ
(ค) ชาระภาษีทั้งหมด (ซึ่ึ่งรวมถึงภาษีสินค้าและบริการทั้งปวง) ที่ประเมินจากหรือต้องพึ งชาระสาหรับจานวนเงินใดๆ ที่เกิดขึ้น
ในบัญชีหรือหักจากบัญชี และธนาคารมีสิทธิหักจานวนภาษีดังกล่าวจากบัญชีได้ ท่านจะต้องชดใช้คืนเงินให้แก่ธนาคารถ้า
กฎหมายกาหนดให้ธนาคารจัดเก็บและชาระภาษีนั้น
(ง) ชาระดอกเบี้ย (ในอัตราที่ธนาคารจะกาหนดและแจ้งให้ทราบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) สาหรับ
(1) ค่าบริการทั้งหมด
(2) จานวนสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร แต่ไม่ได้มีการเบิกใช้
(3) จานวนเงินอื่น ๆ ซึ่ึ่งถึงกาหนดต้องชาระให้แก่ธนาคาร
(4) ความสูญเสียทั้งหมดที่ธนาคารได้รับหรือเกิดขึ้นกับธนาคารในการดาเนินการเพื่ อคุ้มครองสถานะของธนาคารตาม
ข้อกาหนดฉบับนี้ และ
(จ) ตรวจสอบว่าธนาคารได้รับเงินทั้งหมดที่ชาระให้กับธนาคารอย่างครบถ้วนในสกุลเงินที่ต้องชาระ ในวันที่ถึงกาหนดชาระ
8.2 ท่านต้องชาระเงินตามจานวนเงินชาระขั้นต่า ("จำนวนเงินขั้นต่ำ") หรือจานวนเงินที่ค้างชาระทั้งหมดซึ่ึ่งระบุไว้ในใบแจ้ง
ยอดบัญชีบัตรภายในวันครบกาหนดชาระเงินที่ระบุ ("วันครบกำหนดชำระเงิน") มิฉะนั้น
(ก) จานวนเงินขัน
้ ต่าซึ่ึ่งยังค้างชาระจะถูกทบเข้ากับจานวนเงินขัน
้ ต่าของเดือนถัดไป
(ข) ท่านจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการชาระเงินล่าช้า พร้อมทั้งดอกเบี้ยของจานวนเงินที่ค้างชาระ และ
(ค) ธนาคารอาจระงับการใช้บัตรใบใดหรือทั้งหมด
8.3 ถ้าธนาคารได้รับเพี ยงจานวนเงินขั้นต่าภายในวันครบกาหนดชาระเงิน ท่านต้องชาระดอกเบี้ยสาหรับจานวนเงินที่ยังค้าง
ชาระอยู่
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8.4 โปรดศึกษา [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการสาหรับ TMRW] สาหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
8.5 โดยไม่คานึงถึงข้อกาหนดใดๆ ในข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ ธนาคารอาจเรียกร้องให้ท่านชาระคืนจานวนเงินใดๆ ที่ท่าน
ค้างชาระต่อธนาคารทันทีในเวลาใดก็ได้

่ ำระ
กำรใช้จำนวนเงินทีช

่ ใดที่
8.6 ธนาคารอาจใช้จานวนเงินชาระที่ธนาคารได้รับตามลาดับ และวิธีการใดก็ได้ที่ธนาคารเห็นสมควร หรือจานวนอืน
ธนาคารมีสท
ิ ธิได้รับตามกฎหมายได้ตามสัดส่วน ลาดับ และวิธีการตามวิธีปฏิบัตข
ิ องธนาคาร
8.7 ถ้ามียอดดุลเครดิต (credit balance) ในบัญชี ธนาคารอาจจ่ายยอดดุลเครดิตทั้งหมดหรือบางส่วนดังนี้ โดยไม่เป็นการ
่ ๆ ที่ธนาคารมีอยู่
ตัดสิทธิอืน
(ก) จ่ายให้กับท่านโดยวิธีการที่ธนาคารอาจกาหนด (รวมถึงการจ่ายด้วยแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย หรือการโอนเงิน
่ ท่านมีอยู่กับธนาคาร) หรือ
เข้าบัญชีธนาคารบัญชีใดซึ่ึง
(ข) จ่ายให้กับผู้จัดการมรดกหรือผู้จัดการทรัพย์สินของท่านในกรณีที่ท่านเสียชีวิต โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องสอบสวนสิทธิใน
การเป็นผู้รับประโยชน์ของเงินดังกล่าว
9. กำรแก้ไขเพิ่ มเติม/กำรเปลี่ยนแปลง
9.1 ภายในขอบเขตที่กฎหมายกาหนด การแก้ไข เพิ่ มเติม

หรือการยกเว้นใดๆ ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะกระทา

มิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
ในกรณี ที่ ธ นาคารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การให้ บ ริ ก ารใดๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่ึ่งมีผลกระทบต่อการใช้บริการของท่าน เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง
่ อดคล้องกับต้นทุนทีเ่ พิ่ มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์
การเงินทีส
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารทางการเงิ น การเปลี่ ย นแปลงวั น ครบก าหนดช าระหนี้ ธนาคารจะสื่ อ สารหรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล อั น เป็น
สาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า วัน ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล 30
บังคับใช้ ยกเว้นกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนั ยสาคัญ แก่ธ นาคาร เช่น การระงับหรือยกเลิกการใช้ บัต รเครดิ ต
กรณีที่ธนาคารตรวจพบการทุ จ ริ ต กรณีท่านผิด นั ด ช าระหนี้ห รื อ ไม่ ปฏิ บั ติ ตามข้อ กาหนดและเงื่อ นไขการใช้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ห รื อ
บริการทางการเงิน ธนาคารเพี ยงแต่แจ้ งการเปลี่ย นแปลงหรือแจ้ ง การดาเนิ นการดั ง กล่า วให้ท่า นทราบภายหลัง ได้ภ ายใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ทัง
้ นี้เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
่ สารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีที่ธนาคาร
ทั้งนี้ กา รสือ
จะต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
่ นแปลงเงือ
่ นไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทีส
่ ่งผลให้ท่านเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่ มเติม เ ช่น การ
กรณีการเปลีย
่ นแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จากรูปแบบ
เพิ่ มวงเงินบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด การเปลีย
เดิมมาอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านมีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกรณีที่ท่าน
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ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว ท่านจะต้องดาเนินการให้ความยินยอมการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบ
่ นาคารกาหนด
ตามทีธ
9.2 ธนาคารอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ในเวลาใดๆ
(ก) เปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติการหรือช่วงระยะเวลาที่อาจใช้บัญชี บัตรหรือบริการได้
(ข) กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงความถี่หรือวิธีการใช้บัญชี บัตร หรือบริการใด
(ค) จากัด ยกเลิก หรือระงับการดาเนินงานหรือการใช้บัญชี บัตร หรือบริการใด และ
(ง) ปฏิเสธการออกบัตรใหม่ การต่ออายุบัตร หรือการออกบัตรแทน
และหากกรณีใดๆ ตามที่ระบุไว้ด้านบนใน (ก) ถึง (ง) ได้เกิดขึ้น ธนาคารจะแจ้งท่านตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกาหนด
9.3 ธนาคารไม่รับประกันว่าบัญชี บัตรและบริการจะมีความพร้อมสาหรับการใช้งานเสมอ และจะมีความต่อเนื่อง
9.4 ธนาคารสงวนสิทธิท่จ
ี ะปฏิเสธคาขอสมัครสาหรับบัญชี บัตร หรือบริการใด โดยไม่ต้องให้เหตุผล
9.5 ธนาคารไม่รับผิดต่อความสูญเสียใดๆ ถ้าธนาคารจากัด ยกเลิก หรือระงับการดาเนินการหรือการใช้บัญชี บัตร บริการ
่ นทีใ่ ดๆ อันเนือ
่ งจาก
หรือกระเป๋าเงินเคลือ
(ก) เหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร

(ข) ความไม่พร้อมหรือไม่สามารถเข้าถึงบันทึกของท่าน หรือบัญชี บัตร หรือบริการ หรือ
(ค) เหตุผลอื่นใดที่ธนาคารเชื่อว่าจาเป็น สมควรหรือเหมาะสม
9.6 ถ้าธนาคารจัดหา และท่านใช้บัญชี บัตร บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการออกใหม่ หรือเพิ่ มเติมหรือปรับปรุง ข้อกาหนดและ
่ นไขสาหรับบัญชี บัตร บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการออกใหม่ หรือเพิ่ มเติมหรือปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลผูกพั นท่าน
เงือ
10. สิทธิของธนำคำรในกำรหักบัญชี/หลักประกัน และกำรหักกลบลบหนี้

กำรหักบัญชีของท่ำน
10.1 โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่น ๆ ที่ธนาคารอาจมีอยู่ ธนาคารอาจหักบัญชีของท่านสาหรับจานวนเงินทั้งหมดที่ค้างชาระและถึง
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กาหนดชาระต่อธนาคารถึงแม้ว่าท่านจะเกิดความสูญเสียจากรายได้ดอกเบี้ย หรือการลดลงของต้นเงินเดิมเนื่องจาก
่ นเงินตรา
ค่าธรรมเนียมธนาคารหรือการเปลี่ยนแปลงในทางลบของอัตราแลกเปลีย

สิทธิหักกลบลบหนี้
10.2 โดยไม่จากัดสิทธิอื่นใดที่ธนาคารมีอยู่ และโดยสูงสุดตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ธนาคารอาจรวมหรือผนวก
่ ัญชีก็ตาม ซึ่ึง
่ อยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ (ไม่ว่าท่านจะถืออยู่โดยลาพั งหรือร่วมกันกับบุคคลอื่น
บัญชีของท่านไม่ว่ากีบ
หรืออยู่ภายใต้ชื่อหรือรูปแบบใด ซึ่ึ่งรวมถึงชื่อการค้าของกิจการเจ้าของคนเดียว) หรืออาจหักกลบลบหนี้เงินหรือยอดดุล
เครดิต (credit balance) ของท่าน (ไม่ว่าจะครบกาหนดแล้วหรือยังไม่ครบกาหนด) ในบัญชีเหล่านี้กับหนี้ของท่าน โดยไม่
ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน และไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าวให้ท่าน
ทราบภายหลังภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
10.3 ท่านต้องตกลงข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีต่อบริษัทผู้รับเงิน กับบริษัทผู้รับเงินโดยตรง และสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อบริษัท
ผู้รับเงินจะนามาหักกลบลบหนี้หรือเรียกร้องเอาจากธนาคารมิได้
10.4 ถ้ามีข้อโต้แย้งกับบริษัทผู้รับเงินโดยเกี่ยวข้องกับการชาระเงิน ธนาคารจะคืนจานวนเงินของธุรกรรมนั้นๆ ให้แก่ท่านภาย
่ ริษัทผู้รับเงินได้คืนเงินที่ชาระไปให้กับธนาคารแล้วเท่านั้น
หลังจากทีบ
11. สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
11.1 สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก ภาพและสัญลักษณ์ทั้งหลาย ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต และบรรดาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในบัญชี บัตร บริการ และเนื้อหาของสิ่งดังกล่าว รวมถึง
การปรับปรุง การพั ฒนา ความคิด แนวความคิด ความรู้แห่งวิธีการ (Know-how) หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
ดิจิทัล และการทางาน ระบบ และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในบริการดิจิทัล (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินทำงปัญญำ") (ยกเว้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของท่านในฐานะลูกค้าของธนาคาร) เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแต่เพี ยงผู้
เดียว หรือได้รับการอนุญาตเพื่ อใช้โดยธนาคารเท่านั้น ห้ามมิให้ท่านใช้หรือทาซึ่้าทรัพย์สินทางปัญญา
11.2 ภายใต้บังคับแห่งข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ ธนาคารให้การอนุญาตแก่ท่าน เพื่ อการเปิดใช้งาน การเข้าถึง และการใช้
่ ่านใช้ โดยเป็นการอนุญาตที่ไม่จากัดแต่เพี ยงผู้เดียว (non-exclusive) ไม่สามารถโอนได้
บริการดิจิทัลบนอุปกรณ์ใดๆ ทีท
สามารถเพิ กถอนได้ อยู่ภายใต้ข้อจากัด และเป็นการส่วนตัว ตามระยะเวลาของข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ ทั้งนี้ ห้ามมิให้ท่าน
ให้อนุญาตช่วงการอนุญาตนี้ หรือสิทธิอื่นใดที่ให้ตามข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้
11.3 ห้ามมิให้ทาซึ่้า แจกจ่าย เผยแพร่ ดัดแปลง จัดแสดง แพร่เสียงแพร่ภาพ ทาการเชื่อมโยง (hyperlinked) หรือส่งส่วน
่ ส่วนใดของบัญชี บัตร หรือบริการโดยวิธีการใดๆ หรือทาการจัดเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดของบัญชี บัตร หรือบริการในระบบ
หนึง
สืบค้นข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน และท่านไม่สามารถกระทาการวิศวกรรม
่ นาคารจัดไว้ให้ท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ย้อนกลับ หรือพยายามถอดรหัสต้นฉบับของซึ่อฟต์แวร์ทีธ
จากธนาคารก่อน
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11.4 บริการดิจิทัลอาจรวมซึ่อฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก ("บุคคลภำยนอกผู้ให้อนุญำต") ห้ามมิให้ท่านใช้
บริการดิจิทัลในลักษณะทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ให้อนุญาตโดยประการใดๆ ท่านจะต้องรับผิดหากการใช้
บริการดิจิทัลของท่านเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ให้อนุญาต
12. ค่ำธรรมเนียม / ค่ำบริกำร / ดอกเบี้ยผิดนัด
่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีท
่ ่านพึ งต้องชาระ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการ
12.1 ธนาคารจะกาหนด และอาจเปลีย
เปลี่ยนแปลงจานวนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่พึงต้องชาระตามวิธีปฏิบัติของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12.2 จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ที่พึงต้องชาระ เมื่อมีการยกเลิกบัญชี บัตรหรือบริการ
12.3 ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดที่ท่านค้างชาระอยู่จากบัญชีได้ ไม่ว่าในเวลาใด ถึงแม้ว่าจะมีผลเป็นการ
เบิกเงินเกินบัญชี
12.4 ดอกเบี้ยผิดนัดจะถูกคานวณตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร และจะต้องชาระทั้งก่อนหน้าและภายหลังมีคาตัดสินหรือคา
่ ้างชาระ และยอดเงินทั้งหมดจะถูกคิดดอกเบี้ยจนกว่าจานวนเงินที่
พิ พากษาใดๆ ดอกเบี้ยผิดนัดจะถูกทบเข้ากับจานวนเงินทีค
ท่านค้างชาระต่อธนาคารจะได้รับการชาระครบถ้วน ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
12.5 โปรดศึกษา [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการสาหรับ TMRW] สาหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าบริการและอัตรา
้ ผิดนัดที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบีย
13. กำรแปลงสกุลเงิน / กำรไม่สำมำรถใช้เงิน
13.1 ธนาคารอาจแปลงสกุลเงินจากสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นของธนาคาร ซึ่ึ่งรวมถึง
่ นาคารอาจเป็นหนี้ต่อท่าน ให้เป็น
(ก) การแปลงยอดดุลเครดิต (credit balance) ในบัญชีของท่าน หรือจานวนเงินอื่น ๆ ทีธ
่ เพื่ อการดาเนินการตามคาสั่ง การนาเงินเข้าบัญชีใดๆ การประเมินหนี้ของท่าน หรือการบังคับสิทธิของ
อีกสกุลเงินหนึง
ธนาคารตามข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ หรือภายใต้บริการหรือบัญชีใด (รวมถึงกรณีที่ธนาคารทาการหักกลบลบหนี้หรือผนวก
บัญชี)
(ข) การแปลงยอดเงินใดในบัญชี หรือบางส่วนของยอดเงินใดในบัญชี (และถ้าธนาคารเลือ ก พร้อมทัง
้ ดอกเบี้ยทีเ่ กิดจาก
่ ปลงสกุลเงินดังกล่าว) เป็นอีกสกุลเงินหนึ่งที่ธนาคารอาจเลือกในเวลาที่ยอดเงินหรือบางส่วนของยอดเงินนั้น
จานวนเงินทีแ
ถึงกาหนดต้องชาระโดยธนาคาร เมื่อธนาคารชาระเงินคืนให้แก่ท่านในสกุลเงินนั้น ให้ถือว่าเป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพั นของ
ธนาคารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ
(ค) การแปลงเงินจานวนใดที่ธนาคารได้รับ (ไม่ว่าเพื่ อนาเข้าบัญชีใด หรือในการชาระหนี้ใด) ในสกุลเงินใด ให้เป็นสกุลเงินของ
่ ะต้องชาระ
บัญชี หรือสกุลเงินทีจ
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13.2 ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสี่ยงใดๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการแปลงสกุลเงินใดๆ หรือการลดลงของ
่ งมาจากภาษี การลดค่าเงิน และ/หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการไม่สามารถใช้เงินหรือสกุลเงิน
มูลค่าเงินเนือ
ที่ท่านต้องการ หากมีกรณีที่กล่าวถึงข้างต้นเกิดขึ้น ธนาคารอาจเรียกคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากท่าน
14. ข้อยกเว้นควำมรับผิด

โดยทั่วไป
่ ่านอาจได้รับโดย
14.1 โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดๆ หรือทั้งหมดทีท
่ วข้องกับบัญชี บัตร หรือบริการ ซึ่ึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นประการใด ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียโดยตรงหรือความ
เกีย
สูญเสียโดยอ้อม และไม่ว่าจะสามารถคาดหมายได้ตามสมควรหรือไม่ และถึงแม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้
่ ะเกิดความสูญเสียนั้นแล้วก็ตาม โดยที่ธนาคารจะรับผิดต่อความสูญเสีญโดยตรงของท่านเพี ยงเท่าที่ความสูญเสียนั้นมี
ทีจ
สาเหตุโดยตรงจากการฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้า ยแรง หรือการจงใจประพฤติมิชอบของธนาคารเท่านั้น
14.2 โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการดิจิทัลเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพี ยงผู้เดียว
ธนาคารให้บริการดิจิทัลแก่ท่าน "ตำมทีเ่ ป็นอยู่" และ "ตำมที่มีอยู่" ธนาคารขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทัง
้ ปวง (ไม่ว่า
อย่างชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย) ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริการดิจิทัล ซึ่ึ่งรวมถึงความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การมี
่ ่าพอใจ ความเหมาะสมเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด ความถูกต้อง การใช้โดยสงบ ความพร้อม
คุณภาพเป็นทีน
การปราศจากมัลแวร์ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

่ วกับลิงค์ ตัวแทน บริกำรของบุคคลภำยนอก หรือกำรโต้แย้ง
ไม่มีกำรรับประกันเกีย
14.3 ธนาคารอาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังลิงค์ของบุคคลภายนอก แต่มิได้หมายความว่าธนาคารได้รับประกันเนื้อหาของลิงค์
ของบุคคลภายนอก สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการทีเ่ สนอ หรือรับรองข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในลิงค์ของบุคคลภายนอก การ
เข้าถึงและการใช้ลิงค์ของบุคคลภายนอกเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และอยู่ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการ
เข้าถึงและ/หรือการใช้นั้น
14.4 ธนาคารอาจใช้ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างช่วง และบุคคลภายนอกเพื่ อการให้บริการดิจิทัล (รวมถึงคาบอกกล่าว ข้อมูล
เอกสาร และการติดต่อทีเ่ กี่ยวข้องกับบริการดิจิทัล) หรือการให้บริการการธนาคารต่าง ๆ
่ ให้โดยบุคคลภายนอก ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการทาง
14.5 บัตรบางประเภทอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการต่าง ๆ ซึ่ึง
่ ๆ ทั้งหมดที่ให้โดยบุคคลภายนอกเหล่านี้ ท่านรับทราบว่าบริการของบุคคลภายนอกได้รับการ
การแพทย์ กฎหมาย หรืออืน
้ าจจะไม่ได้มีพร้อมอยู่เสมอเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น เวลา
จัดหาให้โดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด และบริการเหล่านีอ
่ ั้ง ธนาคารและบุคคลภายนอกผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายสาหรับบริการของบุคคลภายนอก
ระยะทาง หรือสถานทีต
เหล่านี้ (เช่น Visa International Service Association หรือ Mastercard International Incorporated) ไม่มีความ
่ เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้
รับผิดต่อท่านสาหรับความสูญเสียใดๆ ซึ่ึง

กำรไม่มีหน้ำทีใ่ ห้คำปรึกษำ
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14.6 เนื้อหาที่จัดหาให้ผ่านทางบริการดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็นข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจ
ในการลงทุน ธุรกิจหรือการค้าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะ เว้นแต่ธนาคารตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ธนาคารไม่ได้ทาหน้าที่การให้คาปรึกษา การรักษาผลประโยชน์ หรือหน้าทีใ่ นทานองเดียวกันหรือหน้าที่อื่น ๆ แก่ท่าน ธนาคารจะ
สันนิษฐานว่าท่านได้รับคาแนะนาทีเ่ ป็นอิสระทางด้านกฎหมาย ภาษี การเงินหรืออื่น ๆ ตามที่จาเป็นโดยเกี่ยวข้องกับบัญชี บัตร
หรือบริการ หรือธุรกรรมใดๆ แล้ว

ควำมรับผิดต่อบัตรที่สูญหำยหรือถูกโจรกรรม / กำรเปิดเผยรหัสผ่ำน
14.7 หากบัตรของท่านสูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือถ้ารหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านจะ
ยังคงต้องรับผิดต่อธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดซึ่ึ่งทาขึ้นภายหลังจากการสูญหาย การถูกโจรกรรม หรือการเปิดเผย
ดังกล่าว เว้นแต่ท่าน
(ก) แจ้งให้ธนาคารทราบทันทีว่าบัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือรหัสผ่านถูกเปิดเผย
(ข) ดาเนินการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่ อช่วยเหลือในการเรียกคืนหรือหยุดการใช้บัตร
(ค) มอบเอกสารใดๆ ที่ธนาคารต้องการ (เช่น ใบแจ้งความ หรือคาชี้แจงตามกฎหมาย) และ
(ง) ได้พิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่ธนาคารว่าท่านไม่ได้ก่อให้เกิดหรือมีส่วนทาให้เกิดการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผย
รหัสผ่านด้วยการกระทาหรือการละเว้นกระทาของท่าน (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม)
14.8 ท่านยังคงต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งปวงในบัญชีและบัตรของท่าน ซึ่ึ่งทาขึ้นก่อนหน้าที่บัตรของท่านจะสูญหายหรือ
่ ต่อธนาคารเพื่ อเรียกเก็บเงินภายหลังจาก
ถูกโจรกรรม หรือรหัสผ่านของท่านจะถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ได้มีการยืน
ที่ธนาคารได้รับแจ้งการสูญหาย การถูกโจรกรรม หรือการถูกเปิดเผยดังกล่าวนั้นจากท่าน
14.9 ท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งต่อบริษัทผู้รับเงินซึ่ึ่งมีข้อตกลงบริการชาระเงินตามเงื่อนไข (standing payment
arrangements) กับท่าน ด้วยบัตรหรือบัญชีของท่าน หากท่านไม่ดาเนินการแจ้งต่อบริษัทผู้รับเงิน และบริการชาระเงินตาม
่ นไขดังกล่าวยังไม่ถูกยกเลิก ธนาคารอาจหักจานวนเงินที่ต้องชาระจากบัญชีอื่นใดของท่านแทน
เงือ
15. กำรรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย
ท่านตกลงรับผิดชดใช้ให้แก่ธนาคาร และลูกจ้าง พนักงาน ผู้แทน กรรมการ และตัวแทนทั้งหมดของธนาคาร สาหรับความ
่ เสียงทีเ่ กิดกับธนาคาร (นอกจากความสูญเสียและการเสียชื่อเสียงที่เกิดจากการจงใจประพฤติมิชอบ
สูญเสียและการเสียชือ
หรือความประมาทความเลินเล่อของธนาคาร หรือพนักงานและตัวแทนของธนาคาร) โดยเกี่ยวข้องกับ
(1) การใช้บัญชี บัตร หรือบริการใดๆ โดยท่าน หรือคาสั่งใดๆ ที่ท่านส่งถึงธนาคารสาหรับบัญชี บัตร บริการ หรือธุรกรรมใดๆ
(2) การที่ธนาคารกระทาการหรือดาเนินการล่าช้า หรือปฏิเสธที่จะกระทาการตามคาสั่งใดๆ ที่ท่านหรือผู้มีอานาจส่งถึงธนาคาร
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(3) การสืบค้นและการสอบสวนที่ธนาคารดาเนินการโดยเกี่ยวข้องกับท่าน
(4) การให้บริการใดแก่ท่าน และการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารในฐานะนายธนาคารของท่าน
(5) การสงวนหรือบังคับใช้สิทธิของธนาคารเนื่องจากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ
(6) การดาเนินการ คาสั่งศาล คาพิ พากษา และกระบวนพิ จารณาในลักษณะใดก็ตาม (ไม่ว่าที่ธนาคารหรือบุคคลอื่นใด
่ ใด) ซึ่ึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี บัตร บริการ หรือเงินในบัญชี
ดาเนินการต่อท่าน หรือโดยประการอืน
(7) การที่ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีขึ้นในภายหน้า
(8) ภาษีที่ธนาคารต้องชาระโดยเกี่ยวข้องกับบัญชี บัตร หรือบริการของท่าน หรือ
(9) ต้นทุนที่เพิ่ มขึ้นในการจัดหาเงินทุนของธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือสภาพเหตุการณ์ใด
16. กำรบอกเลิกโดยคู่สัญญำ
16.1 ท่านหรือธนาคารอาจยุติความสัมพั นธ์ทางการธนาคารด้วยการส่งคาบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตาม
ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้
16.2 การบอกเลิกความสัมพั นธ์ไม่กระทบต่อสิทธิและภาระผูกพั นที่เกิดขึ้นแล้วของท่านหรือธนาคาร
16.3 ธนาคารอาจปิดและยกเลิกบัญชี บัตรและบริการใดๆ หรือทั้งหมด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน ถ้า
(ก) ท่านไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของธนาคารที่เกี่ยวกับบัญชี บัตรและบริการ หรือถ้าธนาคารเห็นว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
ใช้บังคับ
(ข) ธนาคารเห็นว่าบัญชี บัตรหรือบริการใดไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือสม่าเสมอ หรือไม่มีการใช้หรือการเคลื่อนไหว
(ค) ธนาคารเห็นว่าความสัมพั นธ์ทางการธนาคารระหว่างท่านและธนาคารไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป
(ง) ท่านมีแนวโน้มที่จะฝ่าฝืน หรือท่านได้ฝา่ ฝืนข้อกาหนดใด หรือข้อกาหนดหรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างท่านและธนาคาร
(จ) ท่านได้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือทาให้สาคัญผิดแก่ธนาคาร
(ฉ) ท่านไม่ชาระจานวนเงินใดๆ ที่เป็นหนี้ต่อธนาคารภายในกาหนดเวลา
(ช) ท่านเสียชีวิตหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ
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(ซึ่) ท่านมีหนี้สินล้นพ้ นตัวหรือล้มละลาย
(ฌ) มีการดาเนินตามกฎหมายหรือคาสั่งใดๆ ได้ถูกบังคับใช้ต่อท่าน หรือท่านถูกพิ พากษาว่ากระทาผิดอาญา หรือท่านกระทา
การที่ไม่เหมาะสม
(ญ) มีสิ่งใดเกิดขึ้นซึ่ึ่งธนาคารเห็นว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญหรือในทางลบต่อฐานะการเงิน สินทรัพย์ หรือการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ของท่าน หรือ
(ฎ) ท่านหรือธนาคารจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือสัญญาใดที่ทากับบุคคลภายนอก
16.4 เมื่อมีการยกเลิก หรือปิดบัญชีหรือบัตร หรือยกเลิกบริการ ท่านจะต้อง
(ก) ไม่ใช้บัญชี บัตร หรือบริการ
(ข) ชาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และจานวนเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ยกเลิก หรือปิดบัญชีหรือบัตร หรือยกเลิกบริการ
(ค) คืนทรัพย์สินใดที่เป็นของธนาคารให้กับธนาคารโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
(ง) ชดใช้คืนเงินให้แก่ธนาคารสาหรับธุรกรรมใดที่ธนาคารได้ดาเนินการตามคาสั่งของท่านภายหลังจากที่ปด
ิ หรือยกเลิกบัญชี
หรือบัตร หรือยกเลิกบริการแล้ว และ
(จ) แจ้งต่อบริษัทผู้รับเงินซึ่ึ่งมีข้อตกลงบริการชาระเงินตามเงื่อนไขกับท่านเพื่ อการชาระเงินด้วยบัตรหรือบัญชีของท่าน ถ้า
่ ้องชาระจากบัญชีอื่นของท่าน
บริษัทผู้รับเงินจะยังคงได้รับการชาระเงิน ธนาคารอาจหักจานวนเงินทีต
16.5 ความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและจานวนเงินทั้งหมด จะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลัง
่ ้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้สิ้นสุดลง
จากทีข
16.6 หากท่านปิดหรือยกเลิกบัญชีหรือบัตร หรือยกเลิกบริการใด ธนาคารอาจปลดเปลื้องภาระผูกพั นการชาระเงินที่ธนาคารมี
่ นาคารเลือก
ต่อท่านด้วยการชาระเงินให้แก่ท่านโดยวิธีการทีธ

17. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

กำรสละสิทธิและควำมบกพร่อง
17.1 ความล่าช้าในการใช้สิทธิของธนาคารภายใต้ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้หรือข้อกาหนดอื่น ๆ จะไม่มีผลเป็นการสละสิทธิ
เหล่านั้น หรือจะไม่กระทบต่อสิทธิเหล่านั้น และการใช้สิทธิของธนาคารเพี ยงบางส่วนไม่เป็นการจากัดมิให้ธนาคารใช้สิทธิหรือ
่ ได้อีก
สิทธิเยียวยาความเสียหายอย่างอืน
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17.2 ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้อาจใช้บังคับได้ในประเทศใด ๆ ถึงแม้ว่าข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้จะมีความไม่สมบูรณ์หรือใช้
่
บังคับไม่ได้ในประเทศอืน

กำรโอนสิทธิ
17.3 ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้มีผลผูกพั นท่านและธนาคาร และผู้สืบสิทธิหรือผู้รับโอนของเรา
17.4 ท่านไม่สามารถโอนสิทธิและภาระหน้าที่ของท่านภายใต้ข้อกาหนดโดยทัว
่ ไปฉบับนี้
17.5 ธนาคารจะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะโอนไปซึ่ึ่งหน้าที่ของธนาคารภายใต้ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ และท่านตกลง
ว่าความยินยอมของท่านนั้นจะไม่มีการยึดหน่วงไว้โดยปราศจากเหตุผล

กฎหมำยทีใ่ ช้บังคับและกำรระงับข้อพิ พำท
17.6 ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย
17.7 ข้อพิ พาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ รวมถึงปัญหาทีเ่ กี่ยวกับการ
ดารงอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการบอกเลิกข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ให้เสนอเพื่ อการตัดสินชี้ขาดเป็น
ที่สุดโดยศาลไทย

กำรดำเนินกำรต่ออำชญำกรรมทำงกำรเงิน
17.8 ธนาคารมีสิทธิที่จะดาเนินการใดๆ ทั้งหมดตามที่เห็นสมควร
(ก) หากท่านริเริ่ม มีส่วนร่วม หรือทาธุรกรรมใด (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การให้สินบน หรือการหนีภาษีอากร (“อำชญำกรรมทำงกำรเงิน”) หรือ
(ข) หากท่านเป็นหรือกลายเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หรือทรัพย์สินใดๆ เกี่ยวข้องหรือกลายเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ บุคคล
่ อยู่ในบัญชีรายชือ
่ ใดๆ (รวมถึง Specially Designated Nationals and Blocked Persons
และ/หรือองค์กรที่ถูกระบุชือ
List ซึ่ึ่งควบคุมโดย United States Office of Foreign Assets Control) ภายใต้มาตรการควา่ บาตร การอายัด การ
่ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกันที่ใช้บังคับและควบคุมโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ต่อต้านการก่อการร้ายใดๆ หรือโครงการอืน
ของรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่ว่าในประเทศไทยหรือประเทศอื่นใด ("กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรคว่ำบำตร")
17.9 ในกรณีที่ธนาคารมีข้อกังวลใดๆ ทีเ่ กี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินหรือการปฏิบัติตามมาตรการการคว่าบาตร ธนาคาร
้ ามดุลยพิ นิจของธนาคารแต่เพี ยงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อน
อาจดาเนินการดังต่อไปนีต
(ก) ปิดบัญชีทุกบัญชี และยกเลิกบริการทั้งหมดที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร
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(ข) เลื่อน ยับยั้ง หรือปฏิเสธ การดาเนินการ หรือการหักบัญชีสาหรับการชาระเงินใดๆ การดาเนินการสาหรับคาสั่ง หรือการ
สมัครใช้บริการ หรือการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
่ ทางการเงินหรือการธนาคารอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมด
(ค) ยกเลิก และ/หรือ เรียกคืนเงินทดรองจ่าย หรือเงินกู้ เครดิต หรือสินเชือ
่ ามารถยกเลิกได้หรือไม่สามารถยกเลิกได้ก็ตาม) การอานวยความสะดวก การให้ความ
หรือบางส่วน (ไม่ว่าจะเป็นวงเงินทีส
ช่วยเหลือหรือบริการทางการเงิน และมีสิทธิเรียกให้ท่านชาระเงินที่ค้างชาระทั้งหมดคืน และ/หรือ
(ง) รายงานและดาเนินการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร

ฉบับภำษำไทยเป็นฉบับทีใ่ ช้บังคับ
่ สารใด ๆ ในเบือ
้ งต้นจะทาขึน
้ เป็นภาษาไทย
17.10 ท่านเข้าใจว่าเนื้อหา ฟังก์ชัน และการทางานของบริการดิจิทัล และการสือ
้ หา ฟังก์ชัน การทางาน หรือการสื่อสารทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ อการ
ธนาคารอาจจัดให้มีคาแปลของเนือ
อ้างอิงของท่านเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้บังคับตามฉบับภาษาไทย

่ มบูรณ์
ข้อกำหนดส่วนที่เป็นโมฆะไม่กระทบส่วนทีส
17.11 ถ้าบทบัญญัติใดของข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้เป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้
่ ๆ ของข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนีจ
้ ะไม่ได้รับผลกระทบ
บทบัญญัติอืน
ส่วน ข
18. ข้อกำหนดโดยทั่วไปสำหรับแผนสิทธิประโยชน์
18.1 ธนาคารอาจดาเนินแผน การรณรงค์ โครงการ หรือการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ("แผนสิทธิประโยชน์")
้ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการจากร้านค้าหรือสถาน
สาหรับบัญชี บัตร หรือการใช้บริการของท่าน รวมถึงการใช้หรือซึ่ือ
ประกอบการที่เข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์
18.2 ส่วนนี้ใช้บังคับกับการเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ของท่าน
18.3 ในการที่จะมีคุณสมบัติเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ บัญชี และ/หรือบัตรของท่านจะต้องเปิดใช้งานแล้ว อยู่ในสถานะที่ดี
และมีการใช้งานเป็นไปตามที่ธนาคารกาหนดเท่านั้น
18.4 แผนสิทธิประโยชน์แต่ละแผนไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ ส่วนลด การส่งเสริมการขาย บัตรกานัล คูปอง สิทธิพิเศษ
้ สินค้าและบริการอื่นๆ เว้นแต่ธนาคารจะได้กาหนดเป็นอย่างอื่น
หรือการซึ่ือ
18.5 ธุรกรรมบัตรที่ถูกปฏิเสธ (cancel) หรือถูกยกเลิกการทารายการ (void) จะไม่สามารถเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ได้
18.6 ธนาคารมีดุลยพิ นิจที่จะตัดสินใจในเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับแผนสิทธิประโยชน์ ซึ่ึ่งรวมถึง
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(ก) การกาหนดแผนสิทธิประโยชน์ และรางวัล ของกานัล สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่อาจมอบให้ตามแผนสิทธิ
ประโยชน์ ("รำงวัล")
(ข) การกาหนดคุณสมบัติในการเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์
(ค) การกาหนดระยะเวลาของแผนสิทธิประโยชน์ และเวลาที่ควรมอบรางวัล และ
(ง) การยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนสิทธิประโยชน์และรางวัล
18.7 เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็นอย่างอื่น รางวัลไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
18.8 ถ้าธนาคารพิ จารณาว่าท่านไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์ ธนาคารจะมีสิทธิเรียกคืนหรือริบรางวัลที่มอบให้กับ
ท่าน รวมถึงเรียกร้องราคาขายปลีกของรางวัลดังกล่าวเต็มจานวนจากท่าน
18.9 ธนาคารไม่ได้เป็นตัวแทนของร้านค้าหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์หรือผู้จัดหารางวัล หากมีข้อพิ พาท
่ วกับคุณภาพหรือมาตรฐานการบริการ ท่านจะต้องตกลงกับร้านค้าหรือสถานประกอบการและ/หรือผู้จัดหาดังกล่าว
ใด ๆ เกีย
โดยตรง ร้านค้า สถานประกอบการและ/หรือผู้จัดหาอาจกาหนดเงื่อนไขสาหรับการใช้และ/หรือการให้รางวัล
18.10 ธนาคารจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อ
(ก) ความชารุดบกพร่อง คุณภาพ ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสม หรือด้านอื่นใดของรางวัล
(ข) การกระทา การละเลยไม่กระทา ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของร้านค้าหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมแผนสิทธิประโยชน์
หรือผู้จัดหารางวัล หรือ
(ค) ความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับแผนสิทธิประโยชน์ หรือการขอแลกหรือใช้รางวัล
ส่วน ค
19. ข้อกำหนดโดยทั่วไปสำหรับบัญชี
19.1 ส่วนนี้ใช้บังคับกับการใช้บัญชีของท่าน
19.2 บัญชีต่าง ๆ อาจมีข้อกาหนดที่แตกต่างกันไป ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว
19.3 ธนาคารอาจแปลงบัญชีประเภทหนึ่งเป็นบัญชีอีกประเภทหนึ่ง หรือปิดบัญชีใด โดยส่งคาบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ถึงท่าน

ข้อกำหนดสำหรับเงินฝำก

314TH-v.2.1

26

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัญชี บัตร และบริกำรต่ำงๆ สำหรับ
TMRW
19.4 เงินฝากได้แก่ เงินฝากเป็นเงินสด เช็ค การโอนเงินทางโทรเลข หรือตราสารซึ่ึ่งยื่นต่อธนาคารโดยวิธีการใด หรือโดยการ
ใช้บริการใด
19.5 เงินฝากทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบ และจะต้องยื่นในรูปแบบหรือโดยวิธีการที่ธนาคารอาจกาหนดเป็นครั้งคราว
19.6 ธนาคารอาจนาเงินสด เช็ค ดราฟท์ และตราสารที่นาฝากเข้าบัญชีทันที แต่ (ก) จานวนเงินดังกล่าวจะยังไม่สามารถเบิก
่ นไขใด ๆ และ (ข) ท่านไม่สามารถเบิกถอนเงินสดที่นาฝากได้
ถอนได้จนกว่าธนาคารได้รับเงินจานวนนั้นแล้วอย่างไม่มีเงือ
จนกว่าเงินจานวนดังกล่าวจะเป็นเงินสามารถใช้ได้ทันที
19.7 ธนาคารสามารถปฏิเสธการรับเงินฝาก โดยเป็นดุลยพิ นิจอันเด็ดขาดของธนาคารโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด
19.8 ถ้าธนาคารตกลงรับเงินฝาก ท่านต้องชดใช้คืนจานวนเงินที่ธนาคารร้องขอให้กับธนาคาร และธนาคารอาจทาการหักบัญชี
(1) ถ้าเงินที่ธนาคารได้รับจริงมีจานวนต่ากว่าที่ลงบัญชีเป็นเงินฝาก
(2) ถ้าดราฟท์หรือตราสารอื่นเพื่ อการฝากเงินถูกปฏิเสธจ่าย เป็นเอกสารปลอม ถูกแก้ไขและ/หรือถูกปลอมแปลง
(3) ถ้าธนาคารตัวแทนจ่ายเงิน (correspondent paying bank) สถาบันการเงิน หรือตัวแทนหรือตัวแทนช่วงเรียกร้อง
การคืนหรือการชาระคืนเงินจานวนดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (โดยมีการโต้แย้งหรือไม่ก็ตาม) หรือ
(4) ถ้าจาเป็นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ
19.9 ถ้าเงินที่ลงบัญชีเป็นเงินฝากมีจานวนแตกต่างจากจานวนเงินที่ได้รับจริง ธนาคารอาจแก้ไขเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินฝากนั้น รวมถึงใบรับฝากเงิน (deposit slip) และใบแจ้งยอดบัญชี (statement of account) ของท่าน
่ อก
19.10 ใบรับฝากเงินจะไม่มีผลสมบูรณ์ เว้นแต่ธนาคารจะได้ตรวจสอบด้วยเครื่องของธนาคารแล้ว ใบเสร็จใด ๆ ทีอ
(รวมถึงใบรับฝากเงินที่ธนาคารได้รับรองด้วยเครื่องแล้ว) ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือการได้รับจานวนเงิน
ที่ระบุในใบรับนั้น
่ อาจแตกต่างกัน การฝากเงิน
19.11 เวลาปิดรับ (clearance times) สาหรับบัญชีประเภทต่าง ๆ เงินสด หรือตราสารอืน
่ าหนด อาจไม่ได้รับการดาเนินการจนกระทั่งวันทาการถัดไป
หลังจากเวลาปิดรับการให้บริการ (cut-off times) ทีก
19.12 ธนาคารรับตราสารไว้ในฐานะตัวแทนเพื่ อการเรียกเก็บเงินเท่านั้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ชาระเงิน หรือความ
้ โดยเกี่ยวข้องกับตราสารนั้น
สูญเสียทีเ่ กิดขึน
19.13 ถ้าท่านร้องขอให้ธนาคารส่งคืนเช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ท่านตกลงว่าธนาคารอาจ (ถึงแม้ว่าธนาคารไม่มีหน้าที่ต้อง)
่ นาคารเลือก ด้วยความเสีย
่ งและค่าใช้จ่ายของท่าน
ทาการคืนเช็คให้โดยวิธีการใด ๆ ทีธ
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19.14 ท่านต้องไม่ฝากเงินสดหรือเช็คผู้ถือเข้ากล่องหรือเครื่องรับฝากเช็ค ถ้าท่านฝากเงินด้วยวิธีการนี้ การฝากเงินนี้จะเป็น
่ งของท่าน และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้น
ความเสีย
่ ใด หรือมอบเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่น
19.15 ห้ามมิให้โอน โอนสิทธิ จานา ก่อภาระผูกพั น หรือก่อภาระติดพั นโดยประการอืน
่ เงินในบัญชีใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน
ซึ่ึง

ข้อกำหนดกำรถอนเงิน
่ นแปลงหรือยกเลิกลักษณะหรือวิธีการถอนเงินสาหรับบัญชีใด และแจ้งให้ท่านทราบถึงการ
19.16 ธนาคารอาจเปลีย
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนั้น ซึ่ึ่งจะมีผลบังคับนับจากวันที่ระบุไว้ในคาบอกกล่าวถึงท่าน
19.17 ธนาคารอาจปฏิเสธที่จะดาเนินการตามคาสั่งถอนเงินใด ๆ
(ก) เว้นแต่คาสั่งถอนเงินนั้นเป็นที่พึงพอใจของธนาคาร และ/หรือ
(ข) ถ้ามีเงินในบัญชีไม่เพี ยงพอ หรือจะมีผลเป็นการเบิกเงินเกินบัญชี
19.18 ท่านอาจเบิกถอนเงินในบัญชี ณ สาขาที่รักษาบัญชีนั้น หรือถ้าธนาคารตกลง ณ สาขาอื่นของธนาคารในเขตอานาจศาล
เดียวกันตามที่ธนาคารอาจให้อนุญาต
19.19 เวลาปิดรับ (clearance times) สาหรับบัญชีประเภทต่าง ๆ หรือลักษณะหรือวิธีการถอนเงินอาจแตกต่างกัน ถ้ามี
การถอนเงินหลังจากเวลาปิดรับการให้บริการ (cut-off times) ที่ธนาคารกาหนด การเบิกถอนเงินนั้นอาจไม่ได้รับการ
ดาเนินการจนกระทัง
่ วันทาการถัดไป
19.20 การเบิกถอนเงินทั้งหมดต้องอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่น โดยไม่คานึงว่าบัญชีอยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นหรือไม่ ถ้าธนาคารตกลง
่ นไขดังต่อไปนี้
ให้เบิกถอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ การเบิกถอนเงินนั้นจะอยู่ภายใต้เงือ
(ก) ความพร้อมของสกุลเงินต่างประเทศ
(ข) การชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
(ค) การส่งคาบอกกล่าวล่วงหน้า และ
(ง) เงื่อนไขอื่นใดที่ธนาคารอาจกาหนด
และธนาคารจะจ่ายเงินโดยทางเคเบิล โทรเลข หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยการออกดราฟท์ของธนาคารใดที่
่ ใดทีธ
่ นาคารอาจกาหนดตามกฏหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด
ธนาคารเป็นผู้เลือก หรือจ่ายให้ในลักษณะหรือโดยวิธีการอืน
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19.21 ท่านต้องตรวจสอบว่าบัญชีที่ท่านเลือกหักเงินสาหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตรามีเงินอยู่เพี ยงพอ
่ นเงินตราและยกเลิกธุรกรรมนั้น ท่านต้องรับภาระค่าธรรมเนียม
ถ้ามีจานวนเงินไม่เพี ยงพอ ธนาคารอาจปิดฐานะการแลกเปลีย
และความสูญเสียใด ๆ (รวมถึงขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราและต้นทุนการจัดหาเงินทดแทน) ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมและการยกเลิกธุรกรรม
19.22 ท่านอาจขอให้ธนาคารทาการหักบัญชีโดยตรง หรือชาระเงินอย่างประจาหรือเป็นระยะ ถ้าธนาคารให้อนุญาตสาหรับบัญชี
นั้น ธนาคารอาจยกเลิกหรือหยุดการหักบัญชีโดยตรง หรือการชาระเงินอย่างประจาหรือเป็นระยะได้ ถ้าการดาเนินการนั้นๆไม่
่ งนามโดยท่าน หรือหากกฎหมายกาหนด
เป็นไปตามข้อกาหนดของอานาจการสั่งจ่ายเงินทีล

กำรโอนเงินทำงโทรเลข (Telegraphic Transfer)
19.23 ท่านอาจยื่นขอโอนเงินทางโทรเลขได้ต่อเมื่อ
(ก) ธนาคารตกลงตามคาขอของท่าน
(ข) การโอนเงินทางโทรเลขนั้นเป็นไปตามวงเงินขั้นต่าหรือวงเงินสูงสุดสาหรับการโอนเงินทางโทรเลข และ
(ค) ท่านชาระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กาหนดสาหรับการโอนเงินทางโทรเลข รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเป็นสกุล
เงินของประเทศปลายทาง
่ าระถ้าธนาคารไม่สามารถดาเนินการโอนเงินทางโทรเลขได้ เว้นแต่ความล้มเหลว
19.24 ธนาคารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีช
้ จากธนาคารโดยตรงแต่เพี ยงผู้เดียว
นั้นเกิดขึน

่ มโยงบัญชี
กำรเชือ
19.25 หากท่านมีบัญชีอยู่กับธนาคารมากกว่าหนึ่งบัญชี ธนาคารอาจทาการเชื่อมโยงบัญชี (บัญชีดังกล่าวเรียกว่า "บัญชีที่
่ มโยงกัน")
เชือ
19.26 ธนาคารอาจกาหนดประเภทของบัญชีที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ และกาหนดเงื่อนไขสาหรับการเชื่อมโยงบัญชีเป็นครั้ง
คราว โดยเป็นดุลยพิ นิจของธนาคารแต่เพี ยงผู้เดียว
่ สดงถึงธุรกรรมในบัญชีที่เชื่อมโยงกัน
19.27 ธนาคารอาจออกใบแจ้งยอดบัญชีรวม (consolidated statement) ทีแ
่ ใดสาหรับแต่ละบัญชี
ทั้งหมดเป็นรายเดือนหรือเป็นระยะ และไม่ส่งใบแจ้งยอดอืน
19.28 ท่านอาจเข้าถึงบัญชีที่เชื่อมโยงกันโดยผ่านทางบริการ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงบัญชีที่เชื่อมโยงกันโดยใช้บริการอาจ
ถูกจากัดตามลักษณะที่ธนาคารกาหนด
19.29 ธนาคารอาจยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีที่เชื่อมโยงกันบัญชีใดในเวลาใดก็ได้ ถ้าธนาคารพิ จารณาตัดสินว่าบัญชีนั้นไม่
เหมาะสมที่จะเชื่อมโยงอีกต่อไป
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ดอกเบี้ย
19.30 ธนาคารอาจจ่ายดอกเบี้ยสาหรับยอดดุลเครดิต (credit balance) ในบางบัญชี ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
19.31 ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยสาหรับบัญชีนั้นถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่า
19.32 โปรดศึกษา [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการสาหรับ TMRW] สาหรับรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
ส่วน ง
20. ข้อกำหนดโดยทั่วไปสำหรับบัตร
20.1 ส่วนนี้ใช้บังคับกับการใช้บัตร
20.2 ธนาคารอาจจะอนุญาตให้ท่านใช้บัตรกับบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชี ตามการร้องขอจากท่าน
20.3 ภายหลังจากที่ธนาคารได้รับคาขอใช้บัตรจากท่าน ธนาคารจะส่งบัตรและรหัสผ่านของบัตรให้ท่านตามวิธีการที่ธนาคาร
่ งของท่าน ท่านจะลงลายมือชือ
่ บนบัตรในทันทีที่ได้รับบัตร ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อบัตรหรือรหัสผ่าน
กาหนด ด้วยความเสีย
ภายหลังจากที่ธนาคารได้ส่งบัตรหรือรหัสผ่านให้ท่านแล้ว
20.4 ก่อนที่จะใช้งาน ท่านจะต้องเปิดใช้งานบัตร (activate) และปฏิบัติตามคาแนะนาที่ให้ไว้ในไปรษณีย์ โดยผ่านทางบริการ
่ ตามทีธ
่ นาคารอาจกาหนดเพื่ อการเปิดใช้งานบัตร
ดิจิทัลหรือด้วยวิธีการอืน
20.5 ท่านอาจแปลงบัตรของท่านเป็นบัตรดิจิทัลตามคาแนะนาที่ให้แก่ท่านผ่านทางบริการดิจิทัล และลงทะเบียนหรือจัดเก็บ
่ นที่ ("บัตรดิจิทัล") ด้วยการแปลงบัตรของท่านเป็นบัตรดิจิทัล ท่าน
บัตรของท่านโดยทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเป๋าเงินเคลือ
ขอรับรองและยืนยันว่าท่านคือบุคคลที่ธนาคารได้ออกบัตรให้ ธนาคารอาจกาหนดประเภทของบัตรสาหรับกระเป๋าเงินเคลื่อนที่
เป็นครั้งคราว
20.6 ท่านสามารถใช้บัตรในระหว่างอายุบัตร (validity period) ที่พิมพ์ ไว้บนบัตรเท่านั้น บัตรจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
่ ใด
ธนาคาร และไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอืน

วงเงินธุรกรรม
20.7 ธนาคารอาจกาหนดและเปลี่ยนแปลงวงเงินธุรกรรมที่อาจใช้บัตร และวงเงินสูงสุดโดยรวมที่ท่านอาจค้างชาระในแต่ละ
บัญชีได้ ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งต่อท่านก่อน ("วงเงินบัตร")
20.8 ท่านอาจใช้บัตรสาหรับธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่ึ่งไม่เกินวงเงินบัตร หรือจะไม่มีผลเป็นการเบิกเงินเกินบัญชี หรือการเกินวงเงิน
ประเภทนั้นๆ
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20.9 หากมีการเกินวงเงินบัตร ธนาคารอาจปฏิเสธการอนุญาตให้ทาธุรกรรมบัตรเพิ่ มเติม
20.10 โดยไม่คานึงถึงวงเงินบัตรของบัตรใด ธนาคารอาจอนุมัติธุรกรรมบัตรที่อาจมีผลเป็นการเกินวงเงินบัตรของบัตรนั้น
ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการร้องขอจากท่าน
20.11 ถ้าธนาคารอนุญาตให้เบิกเงินเกินบัญชีในบัญชีใด หรืออนุญาตให้มีการใช้บัตรเกินวงเงินบัตร ท่านจะต้ องชาระจานวน
เงินทีเ่ บิกเกินบัญชี หรือจานวนเงินที่เกินวงเงินบัตร พร้อมด้วยดอกเบี้ย
20.12 ท่านต้องชาระค่าธรรมเนียม ถ้ายอดเงินในบัญชีที่ค้างชาระทั้งหมดมีจานวนเกินวงเงินบัตรในเวลาใด ๆ
20.13 ในการคานวณว่ามีการเกินวงเงินบัตรหรือไม่ ธนาคารอาจพิ จารณา
(ก) ยอดเงินของธุรกรรมบัตรในทุกบัตร (รวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ยังไม่ได้หักบัญชี หรือไม่ได้แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของ
ท่าน)
(ข) ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และ
(ค) การอนุมัติที่ธนาคารให้กับบริษัทผู้รับเงิน หรือบุคคลอื่นใดสาหรับธุรกรรมบัตรที่อาจเกิดขึ้น
กำรย้อนกลับรำยกำร (Reversal)
20.14 ธนาคารจะนาจานวนเงินที่ร้านค้าหรือสถานประกอบการแห่งใดชาระคืนสาหรับธุรกรรมบัตรเข้าบัญชีก็ต่อเมื่อธนาคาร
่ อกอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น
ได้รับใบแจ้งคืนเงิน (credit voucher) ทีอ

ธุรกรรมในสกุลเงินต่ำงประเทศ
20.15 ธุรกรรมบัตรที่ทาขึ้นในสกุลเงินต่างประเทศ
(ก) จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่ึ่งจะกาหนดโดยธนาคารตามวิธีปฏิบัติของ
ธนาคาร หรือโดยสมาคมบัตร (card association) ทีเ่ กี่ยวข้อง และ
(ข) ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่ึ่งคิดจากมูลค่าธุรกรรม หรือจานวนเงินอื่นตามที่จะกาหนดโดยธนาคารหรือสมาคมบัตร
่ ะหักจากบัญชี
ก่อนทีจ

กำรกันเงินในบัญชีสำหรับบัตรเดบิต
20.16 สาหรับธุรกรรมบัตรที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิต โดยสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
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่ ีการยืน
่ ธุรกรรมบัตรต่อธนาคารเพื่ อการชาระเงิน
(ก) ธนาคารจะหักหรือกันเงินในบัญชีไว้ตามจานวนของธุรกรรมบัตร ในวันทีม
หรือในวันที่ธนาคารได้รับแจ้งธุรกรรมบัตร หรือถ้าร้านค้าหรือสถานประกอบการได้ร้องขอการอนุมัติธุรกรรมบัตร
(ข) จานวนเงินใด ๆ ที่กันไว้ไม่ได้เป็นจานวนเงินที่กาหนดแน่นอนแล้วของธุรกรรมบัตรซึ่ึ่งธนาคารจะหักจากบัญชีในที่สุด
(ค) ในกรณีที่ธุรกรรมบัตรอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ ธนาคารมีดุลยพิ นิจที่จะเลือกว่าจะกันเงินไว้ในสกุลเงินต่างประเทศนั้น
หรือสกุลเงินท้องถิ่น และธนาคารอาจปรับเพิ่ มจานวนเงินที่กันไว้เพื่ อให้มั่นใจว่าธุรกรรมบัตรจะได้รับการชาระอย่างครบถ้วน
(ง) ธนาคารมีดุลยพิ นิจอันเด็ดขาดที่จะกันเงินดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาตามที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม
(จ) ถ้าธุรกรรมบัตรที่เกิดขึ้นนั้นถูกบันทึกเข้าสู่บัญชี หรือได้มีการยื่นธุรกรรมต่อธนาคารเพื่ อการชาระเงินก่อนที่จะสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงิน ธนาคารจะหักจานวนเงินสาหรับธุรกรรมบัตรนั้นจากบัญชี และ
(ฉ) ท่านจะไม่สามารถหยุดการชาระเงินสาหรับธุรกรรมบัตร หรือใช้จานวนเงินใด ๆ ที่กันไว้

่ งอ่ำนบัตรระบบไร้สัมผัส (Contactless Readers)
กำรใช้บัตรและเครือ
่ งบันทึก
20.17 บัตรอาจถูกใช้ทาธุรกรรมบัตรที่เครื่องบันทึกรายการ ณ จุดขาย (points of sale terminals) และทีเ่ ครือ
่ งอ่าน หรือระบบอื่น ๆ ตามที่ธนาคารอาจอนุมัติเป็นครั้งคราว เพื่ อที่จะทาธุรกรรมบัตรครั้งแรกโดยใช้บัตรดังกล่าว ท่าน
เครือ
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดใช้งานและการยืนยันตัวตนตามที่ธนาคารอาจกาหนดเป็นครั้งคราว
20.18 บัตรบางประเภทอาจใช้ทาธุรกรรมบัตรด้วยการแตะหรือโบกบัตร (หรืออุปกรณ์ที่จัดเก็บบัตรดิจิทัล) ที่เครื่องบันทึก
่ งอ่าน หรือระบบใด ๆ (เช่น เครื่องอ่านบัตรระบบไร้สัมผัสมาสเตอร์การ์ด /เครื่องอ่านบัตรวีซึ่่าเพย์เวฟ (Visa
เครือ
payWave)) ซึ่ึ่งสามารถอ่านบัตรได้ และได้รับอนุมัติจากธนาคารโดยเป็นดุลยพิ นิจของธนาคาร ("ธุรกรรมระบบไร้
่ เกินวงเงินทีก
่ าหนดจะต้องมีลายมือชื่อ
สัมผัส") (Contactless Transaction) ธุรกรรมระบบไร้สัมผัสแต่ละรายการซึ่ึง
รหัสผ่าน หรือการยืนยันตัวตนอื่นๆ ในส่วนของท่าน
20.19 การใช้บัตรสาหรับธุรกรรมระบบไร้สัมผัสอยู่ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดโดยธนาคารและสมาคมบัตร
่ นที่บนอุปกรณ์ของท่านมีความเสี่ยงของการ
20.20 ท่านรับทราบว่าธุรกรรมระบบไร้สัมผัส และการเปิดใช้งานกระเป๋าเงินเคลือ
ทาธุรกรรมทีไ่ ม่ได้รับอนุญาต ท่านจะรับผิดแต่เพี ยงผู้เดียวต่อธุรกรรมระบบไร้สัมผัสทั้งหมดที่ใช้บัตรของท่าน ถึงแม้ว่า
รหัสผ่านหรืออุปกรณ์ของท่านอาจถูกใช้โดยบุคคลอื่นใดโดยที่ท่านไม่ทราบ หรือไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากท่าน

กำรระงับ / กำรยกเลิก / กำรบอกเลิก
20.21 โดยสูงสุดตามเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ธนาคารอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จาเป็นต้องให้
เหตุผลแก่ท่าน
(ก) ปฏิเสธการอนุมัติธุรกรรมบัตรใดๆ
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(ข) ระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรใดๆ
(ค) ระงับหรือยุติบัญชี
(ง) ปฏิเสธการออกบัตรใหม่ การต่ออายุบัตร หรือการเปลี่ยนบัตร
ท่านอาจยกเลิกบัตร และบัญชี ถ้ามี ได้ก็ต่อเมื่อ
(ก) ธนาคารได้รับคาบอกกล่าวจากท่านให้ดาเนินการดังกล่าว
(ข) ท่านคืนบัตรที่ตัดครึ่งแล้วให้แก่ธนาคาร และ
(ค) ท่านชาระหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัตรและบัญชี
ส่วน จ
21. ข้อกำหนดโดยทั่วไปสำหรับบริกำร
21.1 ธนาคารอาจจัดให้มีการทางาน ฟังก์ชัน และบริการต่าง ๆ แก่ท่านเป็นครั้งคราว โดยผ่านทางออนไลน์ หรือช่องทาง
่ ๆ ซึ่ึง
่ อาจรวมถึง
ดิจิทัล หรือวิธีการอืน
(ก) บริการเครื่องเอทีเอ็ม
(ข) บริการบัตรเอทีเอ็ม
(ค) ศูนย์บริการลูกค้า
(ง) บริการ Biometric Access
(จ) บริการดิจิทัล
21.2 บริการ และการอานวยความสะดวกบางอย่างภายใต้บริการ อาจจัดหาให้สาหรับบัญชี หรือบัตรบางประเภทเท่านั้น ท่าน
ยอมรับว่ามีธุรกรรม การอานวยความสะดวก และบริการบางอย่างที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือดาเนินการผ่านทางบริการ

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ
21.3 ส่วนนี้ใช้บังคับกับการใช้ศูนย์บริการลูกค้าของท่าน
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21.4 ศูนย์บริการลูกค้าเป็นบริการที่ท่านสามารถใช้ทาธุรกรรมการธนาคารบางอย่าง ทาการสนทนาสดกับพนักงานของธนาคาร
่
และขอรับข้อมูลและบริการจากธนาคารโดยผ่านทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อืน
่ นหรืออัตราดอกเบี้ยที่เสนอภายใต้ศูนย์บริการลูกค้าเป็นเพี ยงการชี้แนะเท่านั้น และไม่ผูกพั นธนาคาร
21.5. อัตราแลกเปลีย
เพื่ อที่จะให้มีผลผูกพั น อัตราที่เสนอต้องได้รับการยืนยันจากธนาคาร และต้องเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งที่ทาขึ้น
ภายใต้ศูนย์บริการลูกค้า อัตราที่ธนาคารยืนยันจะผูกพั นท่านสาหรับธุรกรรมนั้น ๆ ถึงแม้ว่าอาจมีแผนกอื่นๆ ซึ่ึ่งอาจเคยเสนอ
่ ตกต่างไป
อัตราทีแ

บริกำร Biometric Access
21.6 ส่วนนี้ใช้บังคับกับการใช้บริการ Biometric Access ของท่าน
21.7 เพื่ อที่จะใช้บริการ Biometric Access ท่านต้อง
(ก) เป็นลูกค้าของธนาคาร และเป็นผู้ใช้บริการดิจิทัลที่สมบูรณ์
(ข) ได้ทาการติดตั้งแอพบนอุปกรณ์ของท่าน
(ค) ลงทะเบียนใช้บริการ Biometric Access โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน ด้วยการลงชื่อเข้าใช้บริการดิจิทัลโดยใช้
รหัสผ่านสาหรับบริการดิจิทัลของท่าน และ
(ง) มีข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ลงทะเบียนไว้ในอุปกรณ์ของท่าน
21.8 ท่านเข้าใจว่าเมื่อการลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับบริการ Biometric Access แล้วเสร็จ ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วย
เทคโนโลยีไบโอเมตริกใด ๆ จะถูกจัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่ อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลได้ รวมถึงการเข้าถึง
บัญชีของท่าน ในแต่ละครั้งที่บริการดิจิทัลใดตรวจพบการใช้ ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก ดังกล่าวเพื่ อ
การเข้าถึงบริการดิจิทัลหรืออนุมัติธุรกรรม จะถือว่าท่านเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงบริการดิจิทัล หรือออกคาสั่งให้ธนาคารดาเนินธุรกรรม
นั้น แล้วแต่กรณี
21.9 ท่านยังอาจที่จะเลือกเข้าถึงบริการดิจิทัลด้วยการใช้รหัสผ่านสาหรับบริการดิจิทัลของท่าน
21.10 ท่านรับทราบว่าบริการดิจิทัลทาการยืนยันตัวตนด้วยการประสาน (interface) กับมอดูล (module) ข้อมูลการยืนยัน
ตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกบนอุปกรณ์ และท่านตกลงตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนดังกล่าว
21.11 ท่านรับทราบและตกลงว่าเพื่ อวัตถุประสงค์ของบริการ Biometric Access บริการดิจิทัลจะเข้าถึงข้อมูลการยืนยัน
ตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกที่ลงทะเบียนไว้บนอุปกรณ์ของท่าน และท่านยินยอมให้ธนาคารเข้าถึงและใช้ข้อมูลนั้นได้เพื่ อ
การให้บริการ Biometric Access

บริกำรดิจิทัล
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21.12 ส่วนนี้ใช้บังคับกับการใช้บริการดิจิทัลของท่าน
21.13 การใช้บริการดิจิทัล
(ก) ธนาคารอาจให้คาแนะนาแก่ท่านเพื่ อช่วยเหลือให้ท่านสามารถใช้และเข้าถึงบริการดิจิทัล
(ข) ธนาคารอาจกาหนดข้อกาหนดเฉพาะ (specifications) ขั้นตา่ ของอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการใช้และการเข้าถึงบริการ
่ ้องสนับสนุนอุปกรณ์ทุกรุ่น ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึง
ดิจิทัลได้เป็นครั้งคราว แต่ธนาคารไม่มีหน้าทีต
บริการดิจิทัลได้อันเนื่องจากความไม่เพี ยงพอของอุปกรณ์ของท่าน
(ค) ท่านเข้าใจและตกลงว่า
(1) ท่านอาจถูกลงชื่อออก (signed out) จากบริการดิจิทัลภายหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหว หรือภายหลังจากที่มีการลงชื่อ
่ แล้ว
เข้าใช้เป็นระยะเวลาหนึง
้ หาของบริการดิจิทัล และการอานวยความสะดวกและบริการ โดยจะมี
(2) ธนาคารอาจหยุด หรือเปลี่ยนแปลงบริการดิจิทัล เนือ
่ าเป็นไปยังท่านซึ่ึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
การแจ้งเตือนทีจ
(3) ลักษณะของบริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม การสื่อสารหรือข้อมูลที่แสดงต่อท่านโดยทางออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์
อาจถูกขัดขวาง จู่โจม หรืออาจมีความบกพร่อง ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีความล้มเหลวหรือล่าช้าในการ
ส่ง
(4) ธนาคารอาจส่งวิธีการเข้าถึงที่ออกใหม่ให้แก่ท่าน ถ้าจาเป็น
(5) ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านปราศจากมัลแวร์ และไม่ทาให้เกิดการแทรกแซึ่งหรือการรบกวน
บริการดิจิทัล และ
(6) ท่านต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บริการดิจิทัล
(ง) ห้ามมิให้ท่านดาเนินการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยลาพั งหรือร่วมกับบุคคลอื่นใด
(1) จัดเก็บ ประมวลผล แก้ไข ทาสาเนา แจกจ่าย หรือจัดการโดยวิธีการอื่นใดซึ่ึ่งข้อมูล การแจ้ง หรือเอกสารในรูปแบบใด ๆ ที่
ได้รับผ่านทางบริการดิจิทัล เว้นแต่เพื่ อการใช้โดยท่าน และเพื่ อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม
(2) ละเว้น ลบ ปลอมแปลง หรือแถลงเท็จซึ่ึ่งข้อมูลการส่งและการติดต่อ รวมถึงหัวจดหมาย ที่อยู่ไปรษณีย์ส่งคืน และที่อยู่
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (internet protocol) และ
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่ เป็นที่น่ารังเกียจ ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรืออาจมิใช่การเผยแพร่ที่
(3) ส่งเอกสารหรือข้อมูลใดผ่านทางระบบดิจิทัล ซึ่ึง
ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายทีใ่ ช้บังคับ หรือซึ่ึ่งอาจรวมมัลแวร์
21.14. กระเป๋าเงินเคลื่อนที่
(ก) ท่านเข้าใจและรับทราบว่าในกรณีของบัตรดิจิทัล ข้อมูลบัญชีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัตรจะถูกส่งไปยังและจัดเก็บไว้ใน
่ ขั้นตอนการแปลงบัตรเป็นบัตรดิจิทัล (digitalization) แล้วเสร็จ
อุปกรณ์ของท่าน เมือ
่ นาคารจะกาหนดเป็นครั้ง
(ข) ธนาคารอาจอนุญาตให้ท่านเพิ่ มบัตรใบเดียวกันลงในอุปกรณ์หลายเครื่อง ตามจานวนทีธ
่ ่านแปลงบัตรเป็นบัตรดิจิทัลบนอุปกรณ์ใดของท่าน
คราว ท่านจะต้องตกลงตามข้อกาหนดโดยทั่วไปในแต่ละครั้งทีท
(ค) ในกรณีที่
(1) ท่านเปลี่ยนอุปกรณ์ ท่านต้องลบบัตรดิจิทัลใดๆ ทั้งหมดบนอุปกรณ์เดิมซึ่ึ่งท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้อีก
(2) ท่านยกเลิกกระเป๋าเงินเคลื่อนที่ ท่านต้องลบบัตรดิจิทัลทั้งหมดบนอุปกรณ์ใดๆ ทั้งหมด และ
(3) ท่านยกเลิกบัญชีสาหรับบัตรดิจิทัล หรือเมื่อท่านได้รับการร้องขอให้คืนบัตรของท่าน ท่านต้องลบบัตรดิจิทัลดังกล่าวบน
อุปกรณ์ใดๆ ทั้งหมด
21.15. บริการธุรกรรม QR
(ก) ธนาคารอาจจัดให้มีวิธีการต่างๆ ในการรับหรือโอนเงิน และการรับหรือชาระเงิน โดยการสร้างหรือสแกน QR Code (ซึ่ึ่ง
ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ธุรกรรม QR”) ตามวิธีและมาตรฐานของธุรกิจธนาคารพาณิชย์
(ข) ท่านสามารถทาธุรกรรม QR ได้ภายในวงเงินสูงสุด ตามที่ธนาคารอาจอนุญาตให้ท่านกาหนด หรือตามที่ธนาคารกาหนด
(ค) ท่านตกลงและรับทราบว่า ท่านมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าข้อมูลธุรกรรม QR ทั้งหมด รวมทั้งตัวตนของผู้ส่ง
่ ารายการไม่ว่าสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ หมายเลข
หรือผู้รับเงิน ธนาคารและบัญชีปลายทาง จานวนเงินทีท
โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมล ถูกต้องและครบถ้วน ท่านต้องรับผิดชอบสาหรับธุรกรรม QR ทั้งหมดที่ทารายการในบัญชีของ
ท่านโดยไม่คานึงถึงความผิดพลาดใดๆ
(ง) ในกรณีที่ท่านสร้าง QR Code สาหรับการสแกน ท่านตกลงและรับทราบว่า ร้านค้า ผู้รับชาระเงิน หรือผู้รับเงิน จะเป็นผู้
่ วกับบัญชีของท่าน เพื่ อวัตถุประสงค์ในการชาระเงินหรือโอนเงิน จานวนเงิน
ระบุจานวนเงิน และจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกีย
รวมทั้งค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอื่นใด จะถูกหักจากบัญชีของท่าน
(จ) ท่านตกลงและรับทราบว่า ในการทาธุรกรรม QR ท่านจะต้องอนุญาตให้แอพเข้าถึงกล้องและ/หรือคลังรูปภาพในอุปกรณ์
ของท่าน
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(ฉ) ธนาคารไม่รับประกันว่าธุรกรรม QR จะเป็นที่ยอมรับของบุคคลใดๆ หรือสามารถทารายการได้กับบุคคลใดๆ
(ช) ท่านต้องตกลงข้อร้องเรียนใดๆ กับร้านค้า ผู้รับชาระเงิน หรือผู้รับเงิน โดยตรง และสิทธิเรียกร้องใดๆ ดังกล่าวจะนามา
้ รือเรียกร้องเอาจากธนาคารมิได้
หักกลบลบหนีห
คำนิยำม
ในสัญญานี้
่ ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ข้อมูลหรือคาแนะนาเกี่ยวกับขั้นตอนที่ออกโดย
วิธีกำรเข้ำถึง (Access Procedure) หมายถึง (ก) ชือ
่
่
ธนาคารหรือบุคคลอืนใดทีธนาคารกาหนดเป็นครั้งคราว และ (ข) การแสดงตัวตนผ่านทางบริการ Biometric Access ซึ่ึ่งทา
ให้ท่านสามารถใช้และเข้าถึงบริการดิจิทัลได้
บัญชี หมายถึง บัญชีใดที่ท่านมีอยู่กับธนาคารในปัจจุบันหรือในภายหน้า บัญชีอื่นใดที่ธนาคารเสนอเป็นครั้งคราว และบัญชีใด
ทีใ่ ช้สาหรับบริการ โดยที่ท่านอาจใช้เงินจากบัญชีนั้นเพื่ อการใช้บริการได้ ไม่ว่าท่านจะได้เปิดบัญชีนั้นโดยลาพั งหรือร่วมกันกับ
่
บุคคลอืน
แอพ หมายถึง แอพพลิเคชั่น UOB TMRW
กฎหมำยที่ใช้บังคับ หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดทั้งปวง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดลาดับรอง (รวมถึงประกาศ แนวทางปฏิบัติ คาสั่ง คาสั่งศาลและคาวินิจฉัย หลักการตีความกฎหมาย ธรรมเนียม
่ อกโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กร สานักงาน ตลาดแลกเปลี่ยน (exchanges)
หรือหลักปฏิบัติ คู่มือ หรือหนังสือเวียน) ทีอ
หรือสานักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกากับดูแลที่มีเขตอานาจซึ่ึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องปฏิบัติตามหรือ
ได้ถือปฏิบัติ
เครื่องเอทีเอ็ม หมายถึง เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือเครื่องที่รับบัตรซึ่ึ่งยอมรับบัตร รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยงเครื่องที่
เป็นของธนาคาร หรือเป็นของเครือข่าย Mastercard®/Visa Global ATM หรือเครือข่าย Cirrus/PLUS System ATM
บัตรเอทีเอ็ม หมายถึง บัตรที่ออกโดยธนาคาร ซึ่ึ่งท่านอาจใช้เพื่ อการเข้าถึงบัญชีผ่านทางเครื่องเอทีเอ็ม ในกรณีที่บัตร
่ นทีโ่ ดยเป็นส่วน
เอทีเอ็มถูกแปลงเป็นบัตรดิจิทัล และลงทะเบียนและจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเป๋าเงินเคลือ
หนึ่งของบริการดิจิทัล บัตรเอทีเอ็มจะหมายถึงบัตรเอทีเอ็มที่จัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเป๋าเงินเคลื่อนที่ด้วย
่ ่านอาจใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอ
บริกำร Biometric Access หมายถึง บริการทีใ่ ห้โดยธนาคาร โดยทีท
่ จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเป็นรหัสผ่านเพื่ อการเข้าถึงบริการดิจิทัลบนอุปกรณ์ของท่านได้
เมตริกซึ่ึง
วันทำกำร หมายถึง วันที่มิใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือวันหยุดทาการธนาคารในประเทศไทย วันทาการสาหรับ
เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ หมายถึง วันที่ธนาคารและศูนย์ธุรกิจที่จาเป็นสาหรับธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เปิดทาการ
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บัตร หมายถึง บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต
วงเงินบัตร มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 20.7
ธุรกรรมบัตร หมายถึง ธุรกรรมใดๆ ทีเ่ ข้าทาโดย (ก) การใช้บัตรเอทีเอ็ม (ข) การใช้บัตรเดบิตผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ (ค)
การชาระเงิน หรือจานวนเงินใดๆ ทีเ่ รียกเก็บสาหรับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ หรือประโยชน์อื่นใดโดยหรือจากการใช้บัตร
่ ใด ไม่ว่าท่านได้ลงลายมือชือ
่ ในแบบฟอร์มชาระเงิน
(รวมถึงบัตรเครดิต) หรือหมายเลขบัตร หรือรหัสผ่าน หรือโดยวิธีการอืน
(sales draft) หรือใบสาคัญจ่าย (voucher) หรือแบบฟอร์มอื่นหรือไม่ และไม่ว่าได้มีการขออนุมัติจากธนาคารหรือไม่
ธุรกรรมระบบไร้สัมผัส มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 20.18
ค่ำใช้จ่ำย หมายถึง ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย บนหลักเกณฑ์
การชดใช้ค่าเสียหายเต็มจานวน
่ อกโดยธนาคาร รวมถึงบัตรเครดิตส่วนบุคคล และบัตรเครดิตที่ออกทดแทนหรือต่ออายุ
บัตรเครดิต หมายถึง บัตรเครดิตทีอ
่ ๆ ที่ธนาคารอาจออกเป็นครั้งคราว ในกรณีที่บัตรเครดิตถูกแปลงเป็นบัตรดิจิทัล และลงทะเบียนและ
หรือบัตรเครดิตอืน
จัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเป๋าเงินเคลื่อนที่โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการดิจิทัล บัตรเครดิตจะหมายถึงบัตร
่ ัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเป๋าเงินเคลือ
่ นที่ด้วย
เครดิตทีจ
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ หมายถึง ศูนย์บริการลูกค้าซึ่ึ่งธนาคารจัดให้มีการทางาน ฟังก์ชัน และบริการต่างๆ (Customer center)
เป็นครั้งคราว
่ ท่านอาจใช้ชาระเงินด้วยการหักเงินจากบัญชีโดยตรง บัตรเดบิตอาจเป็นบัตร
บัตรเดบิต หมายถึง บัตรที่ธนาคารออก ซึ่ึง
เอทีเอ็มด้วย ในกรณีที่บัตรเดบิตถูกแปลงเป็นบัตรดิจิทัล และลงทะเบียนและจัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนกระเป๋า
เงินเคลื่อนที่โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการดิจิทัล บัตรเดบิตจะหมายถึงบัตรเดบิตที่จัดเก็บโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บน
่ นทีด
่ ้วย
กระเป๋าเงินเคลือ
บริกำรดิจิทัล หมายถึง บริการ ฟังก์ชัน และการทางานใดๆ ทั้งหมดที่จัดหาให้แก่ท่านโดยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์บน
อุปกรณ์ใดๆ รวมถึงการธนาคารออนไลน์ และแอพ
บัตรดิจิทัล มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 20.5
วันครบกำหนดชำระเงิน มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 8.2
บันทึกทำงอิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 4.10
ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 4.4
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่ งมือหรือสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ไร้สาย สื่อสาร ส่งสัญญาณ หรือโทรคมนาคม รวมถึง
อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ เครือ
่ งคอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องปลายทาง เครื่องจักร ระบบ ฮาร์ดแวร์ ซึ่อฟต์แวร์ (รวมถึงปลั๊กอิน (plugเครือ
ins) และซึ่อฟต์แวร์ใดๆ เพื่ อการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก) อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ
่ อาจจาเป็นสาหรับการใช้บริการ
เครือข่าย หรือโครงสร้างพื้ นฐาน ซึ่ึง
อำชญำกรรมทำงกำรเงิน มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 17.8
่ ิใช่สกุล
สกุลเงินต่ำงประเทศ หมายถึง สกุลเงินตามกฎหมายของประเทศอื่นหรือสหภาพการเงิน (monetary union) อื่นทีม
บาทไทย
ข้อกำหนดโดยทั่วไป มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 1.1
ทรัพย์สินทำงปัญญำ มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 11.1
้ ิน ความ
หนี้ หมายถึง หนี้สิน ความรับผิด หรือภาระผูกพั นทั้งปวงที่ท่านมีต่อธนาคารในปัจจุบันหรือในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นหนีส
รับผิด หรือภาระผูกพั นทีเ่ กิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ หรือเป็นหนี้สิน ความรับผิด หรือภาระผูกพั นชั้นต้นหรือที่เป็น
หลักประกัน หรือเป็นหนี้สิน ความรับผิด หรือภาระผูกพั นโดยลาพั งหรือร่วมกันกับบุคคลอื่น
บัญชีที่เชื่อมโยงกัน มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 19.25
สกุลเงินท้องถิ่น หมายถึง สกุลเงินตามกฎหมายในขณะนั้นของประเทศไทย
ควำมสูญเสีย หมายถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การเรียกร้อง การดาเนินคดี การทวงถาม คาพิ พากษา การ
่ อาจเกิดขึ้น และ/หรือ เป็นผลมาจาก ซึ่ึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพี ยง (1) การใช้
ฟ้องร้อง ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายประเภทใดๆ ซึ่ึง
(โดยได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต) การสูญหายของ หรือการโจรกรรมบัญชี บัตร หรือรหัสผ่านของท่าน หรือบริการ
(2) ความไม่พร้อม หรือการทางานที่ไม่ถูกต้องของบริการใด (3) การเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของธนาคารละเมิดสิทธิที่มีความเป็นเจ้าของของบุคคลดังกล่าว (4) การสูญหาย ความล่าช้า การสกัดกั้น ความเข้าใจผิด การ
ฉ้อฉล หรือความผิดพลาดหรือการส่งที่ไม่สมบูรณ์ในคาบอกกล่าว ข้อมูล เอกสาร หรือการติดต่อจากธนาคาร หรือคาสั่งใน
่ าม ไม่
รูปแบบใดๆ (ไม่ว่ามาจากธนาคาร ท่าน หรือส่งผ่านบริการดิจิทัล หรือถูกสร้าง ประมวลผล หรือส่งโดยคู่สัญญาฝ่ายทีส
่ งจากกฎหมายที่ใช้บังคับใดๆ (6) การที่ท่านตีความคาแนะนาจาก
ว่าโดยวิธีการใด) (5) ข้อจากัดการชาระเงินใดๆ อันเนือ
ธนาคารไม่ถูกต้อง (7) การที่ธนาคารปฏิเสธการดาเนินการตามคาสั่งใด หรือการอื่นใดที่ธนาคารกระทาหรือไม่กระทา (8) การ
่ นาคารเห็นว่าจาเป็นเพื่ อปฏิบัติตามข้อผูกพั นใดๆ ในเขตอานาจใด หรือเพื่ อป้องกันกิจกรรมที่ไม่
ดาเนินการโดยธนาคารตามทีธ
ชอบด้วยกฎหมาย (9) การสูญหายหรือถูกทาลายของบันทึกของธนาคาร หรือความผิดพลาดในบันทึกของธนาคาร (10) การ
่ ริษัทผู้รับเงินหรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นใดปฏิเสธที่จะยอมรับบัตร (11) ความชารุด ความบกพร่อง ประสิทธิภาพ
ทีบ
หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยบริษัทผู้รับเงินแห่งใด (12) การนัดหยุดงาน การผิดนัด การเพิ กเฉย หรือการมี
้ ินล้นพ้ นตัวของบริษัทผู้รับเงิน หรือสถาบันการเงินแห่งใด (13) ความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ สถานะ หรือชื่อเสียง
หนีส
่ เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (ไม่ว่าจะสามารถคาดหมายได้ตามสมควรหรือไม่) ในการกลับเข้าครอบครองบัตร หรือการ
ของท่านซึ่ึง
ร้องขอให้คืนบัตร หรือการยกเลิกบัญชีใด (14) การกระทาการหรือการละเว้นกระทาการโดยบุคคลภายนอกซึ่ึ่งอยู่นอกเหนือ
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การควบคุมของธนาคาร (15) การที่ธนาคารจากัด ยกเลิก หรือระงับการดาเนินการ หรือการใช้บัตรหรือบริการใด ตาม
ข้อกาหนดโดยทั่วไปฉบับนี้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ หรือ (16) เหตุการณ์อื่นใดซึ่ึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร (17)
่ งจากความล้มเหลว ความผิดพลาด ความล่าช้า
ความล่าช้าในการดาเนินการ หรือการไม่ดาเนินการตามคาสั่งของท่าน เนือ
หรือความบกพร่องในการส่ง ด้วยสาเหตุใดก็ตาม (18) พื้ นที่ให้บริการของเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ขาดประสิทธิภาพหรือ
ขาดความต่อเนื่อง (19) ข้อความแจ้งเตือนหรือคาบอกกล่าวผ่านแอพมีความไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ถูกส่ง หรือล่าช้า
่ ่านหรือบุคคลอื่นใดเชื่อถือตามเนื้อหาของข้อความแจ้งเตือนหรือคาบอกกล่าวผ่านแอพ (21) มัลแวร์ที่อาจ
(20) กรณีทีท
รบกวนบริการดิจิทัลของธนาคาร หรือความขัดข้องหรือการทางานผิดปกติเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ของซึ่อฟต์แวร์หรืออุปกรณ์
่ ใช้สาหรับบริการดิจิทัลใดๆ ของธนาคาร (22) การบังคับใช้สิทธิของธนาคารภายใต้
ไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหรือไม่ ซึ่ึง
ข้อตกลงโดยทั่วไปฉบับนี้ (23) ลิงค์ของบุคคลภายนอก (24) การไม่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเกิดจาก
่ ยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ไม่ได้ หรือสาเหตุอื่นใด (25) บริการที่ให้โดยตัวแทน ที่
วิธีการส่งของธนาคาร หรือทีอ
่ รึกษา ผู้รับจ้างช่วง และ
ปรึกษา ผู้รับจ้างช่วง และบุคคลภายนอก การกระทาการหรือการละเว้นกระทาการของตัวแทน ทีป
บุคคลภายนอก หรือการสูญหาย การถูกทาลาย หรือการส่งมอบล่าช้าของตราสารใดในระหว่างการส่งหรือในความครอบ
ครอบของตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างช่วง และบุคคลภายนอก ตามข้อ 14.4
มัลแวร์ หมายถึง ซึ่อฟต์แวร์ทุกรูปแบบซึ่ึ่งแทรกแซึ่งการใช้แอพในลักษณะใดๆ หรือรบกวนการใช้งานคอมพิ วเตอร์ ซึ่ึ่ง
รวมถึงไวรัส การโจมตีทางไซึ่เบอร์ อีเมลขยะ (phishing e-mail) สปายแวร์ (spyware) เวิร์ม (worm) ลอจิกซึ่อฟต์แวร์
(logic software) บอมบ์ (bombs) โทรจันฮอร์ส (Trojan horses) หรือองค์ประกอบทีเ่ ป็นอันตรายในลักษณะเดียวกัน
อื่นๆ
กระเป๋ำเงินเคลื่อนที่ หมายถึง กระเป๋าเงินเคลื่อนที่ ยูโอบี (UOB mobile wallet) ที่อยู่บนอุปกรณ์ซึ่ึ่งสนับสนุนการชาระเงิน
โดยผ่านทางแอพ
ข้อกำหนดโดยทั่วไปอื่นๆ มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 1.1
ข้อกำหนดอื่นๆ มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 1.3
รหัสผ่ำน หมายถึง รหัสผ่าน (รวมถึงรหัสผ่านที่ใช้เพี ยงครั้งเดียว) รหัสผู้ใช้งาน (login-ID) ชื่อประจาตัว (personal
identification name) รหัสประจาตัวส่วนบุคคล (personal identification number หรือ PIN) รหัสประจาตัวลูกค้า
(customer identification number หรือ CIN) (สร้างขึ้นจากรหัสเข้าใช้งานหรือ access code และรหัสประจาตัวส่วน
บุคคลหรือ PIN) ชื่อผู้ใช้งาน (username) คา วลี สัญลักษณ์ รหัส ลายมือชื่อหรือรหัสประจาตัวอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
identification signature or code) ข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก ทีใ่ ห้แก่ท่าน หรือเลือกโดยท่าน
เพื่ อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านเมื่อเข้าถึงบัญชี หรือที่จาเป็นสาหรับ
(ก) การเข้าถึงและใช้บัญชี บัตร หรือบริการใด
(ข) การดาเนินการของอุปกรณ์ของท่าน หรือ
(ค) การยืนยันตัวตนของท่าน
บริษัทผู้รับเงิน (Payee Corporation) หมายถึง ร้านค้า สถานประกอบการ หน่วยงานเรียกเก็บเงิน (billing
่ วข้อง ซึ่ึ่งท่านสามารถชาระเงินให้ด้วยการใช้บัตร
organization) หรือบุคคลทีเ่ กีย

314TH-v.2.1

40

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัญชี บัตร และบริกำรต่ำงๆ สำหรับ
TMRW
ข้อควำมแจ้งเตือน หมายถึง ข้อความ ซึ่ึ่งรวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูล ที่ส่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของแอพไปยังอุปกรณ์ของท่าน
วงเงินที่กำหนด หมายถึง เงินจานวน 1,500 บาท
แผนสิทธิประโยชน์ มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 18.1
รำงวัล มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 18.6
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรคว่ำบำตร มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 17.8
บริกำร หมายถึง บริการ ฟังก์ชัน หรือการทางานใดๆ หรือทั้งหมดที่ธนาคารอาจจัดหาให้แก่ท่าน ซึ่ึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง
บริการที่ระบุในข้อ 21
เอสเอ็มเอส หมายถึง บริการส่งข้อความแบบสั้น (บางครั้งเรียกว่า การส่งข้อความทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile text
messaging))
ข้อกำหนดเฉพำะ มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 1.1
บุคคลภำยนอกผู้ให้อนุญำต มีความหมายตามที่ให้ไว้ในข้อ 11.4
ลิงค์ของบุคคลภำยนอก หมายถึง เว็บไซึ่ต์ ซึ่อฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มอื่น ซึ่ึ่งเป็น
ของ หรือควบคุมหรือจัดหาโดยบุคคลภายนอก
[คู่มือค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรสำหรับ TMRW] หมายถึง คู่มือค่าธรรมเนียม ค่าบริการและดอกเบี้ยที่ใช้กับบัญชี บัตร หรือ
บริการ ซึ่ึ่งสามารถพบได้ที่ Tmrwbyuob.com
ข้อมูลกำรยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก (Unique Biometric Identifier) หมายถึง ลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า
่ ๆ ตามที่ธนาคารอาจกาหนดเป็นครั้งคราวโดยเป็นดุลยพิ นิจของ
หรือข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกอืน
ธนาคารแต่เพี ยงผู้เดียวว่าเป็นวิธีการยืนยันตัวตนที่ยอมรับได้
ธนำคำร / ของธนำคำร / ยูโอบี หมายถึง ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) (United Overseas Bank (Thai) Public
Company Limited) หรือบริษัทแม่ของธนาคาร ธนาคารย่อย บริษัทย่อย บริษัทในเครือ สาขา รวมถึงผู้สืบสิทธิหรือผู้รับโอน
ท่ำน / ของท่ำน หมายถึง ท่าน (ไม่ว่าโดยลาพั งหรือร่วมกันกับบุคคลอื่นหนึ่งหรือหลายราย)
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