ข้อกำหนดกำรใช้บริกำรสำหรับ TMRW
ขอต้อนรับสู่การธนาคารออนไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน UOB TMRW (รวมเรียกว่า "บริการดิจิทัล") ของธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน) (United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited) ผ่านบริการสนับสนุนจากบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ
และสาขา (รวมเรียกว่า "ยูโอบี" หรือ "ธนาคาร") โดยข้อกาหนดการใช้บริการฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับธนาคารซึ่งจะควบคุมการ
เข้าถึงและ/หรือการใช้บริการฟังก์ชันต่างๆ ของบริการดิจิทัล ทั้งหมดของท่าน โปรดอ่านข้อกาหนดการใช้บริการดังต่อไปนี้อย่างละเอียด
ก่อนใช้บริการดิจิทัล เพื่ อที่ท่านจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพั นตามกฎหมายที่ท่านมีอันเกี่ยวเนื่องกับธนาคาร
ในการเข้าถึงและ/หรือใช้บริการดิจิทัลต่างๆ ท่านตกลงและยินยอมโดยปริยายที่จะผูกพั นตนโดยข้อกาหนดการใช้บริการดังต่อไปนี้ ถ้าท่านไม่
ยอมรับข้อกาหนดหรือเงื่อนไขไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ท่านต้องหยุดเข้าถึงและ/หรือหยุดใช้บริการดิจิทัลทันที
1. การปฏิเสธความรับผิด
1.1 ในขณะที่ธนาคารใช้ความพยายามในการเตรียม เนื้อหาของบริการดิจิทัล เนื้อหาเหล่านั้นจะถูกให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่
(“AS IS”) และมีอยู่ (“AS AVAILABLE”) โดยธนาคารไม่ได้ให้การรับประกันประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยปริยาย
การรับประกันอย่างชัดแจ้ง หรือการรับประกันตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จากัดเพี ยง การรับประกันซึ่งกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด
สิทธิของบุคคลภายนอก ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมเพื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการปราศจากไวรัสคอมพิ วเตอร์หรือการโจมตีทางไซเบอร์ อีเมลขยะ (phishing e-mail)
สปายแวร์ (spyware) เวิร์ม (worm) ลอจิกซอฟต์แวร์ (logic software) บอมบ์ (bombs) โทรจันฮอร์ส (Trojan horses)
หรือองค์ประกอบทีเ่ ป็นอันตรายในลักษณะเดียวกันอื่นๆ ในบริการดิจิทัล หรือเนื้อหาของบริการดิจิทัล รวมถึงลิงก์ของ
บุคคลภายนอกใดๆ
1.2 เนื้อหาของการบริการดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็นข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน
การตัดสินใจทางธุรกิจหรือการค้าใดๆ เป็นการเฉพาะ ท่านควรปรึกษาที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของท่านเสมอ และขอรับการตรวจสอบ
ยืนยันสารสนเทศและข้อมูลที่เป็นอิสระก่อนที่จะทาการตัดสินใจบนพื้ นฐานของสารสนเทศและข้อมูลนั้น
1.3 ท่านรับทราบและยอมรับว่าโดยลักษณะของบริการอิน เทอร์เน็ตและ/หรือบริการโทรคมนาคม ในการส่งสัญญาณอาจมีความ
ไม่ต่อเนื่อง การแทรกแซง การเจาะระบบ ความไม่เสถียร ความไม่ถูกต้อง ความบกพร่อง ความเสียหาย การสูญหาย ความ
ผิดพลาดในการเชื่อมต่อ ความขัดข้องในการส่ง ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่ง และ/หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่ไม่
สามารถอ่านได้ หรือไม่สมบูรณ์
1.4 ธนาคารจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากความ ไม่ต่อเนื่อง ความล้มเหลว การปิด หรือการทางานไม่ปกติของสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมอย่างสมเหตุสมผลของธนาคาร อันอาจกระทบต่อความ
ถูกต้อง ความแท้จริง หรือความทันต่อเวลาของการส่งข้อมูลใดๆ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
1.5 ในขณะที่ธนาคารใช้ความพยายามในการจัดให้มี มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จาเป็น ธนาคารไม่รับประกันว่าอีเมล บริการส่ง
ข้อความแบบสั้น (เอสเอ็มเอส) และข่าวสารอื่นใดที่ส่งทางอินเทอร์เน็ต บริการดิจิทัล หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านจะมีความ
ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ธนาคารจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับหรือเกิดกับท่าน โดยเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจาก
อีเมล เอสเอ็มเอส หรือข้อความอื่นใดที่ส่ง (ไม่ว่าจะเป็นการส่งถึงธนาคาร หรือส่ง โดยธนาคาร) โดยทางอินเทอร์เน็ต บริการ
ดิจิทัล หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2.1 สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก ภาพ สัญลักษณ์ และสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ ทั้งปวงในบริการดิจิทัล และเนื้อหาของบริการดิจิทัล รวมถึงการปรับปรุง การพั ฒนา ความคิด แนวความคิด
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ความรู้แห่งวิธีการ หรือเทคนิคต่างๆ ที่ส่งผ่านทางบริการดิจิทัล (รวมเรียกว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา") เป็นของธนาคาร เว้นแต่
จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในบริการดิจิทัล
2.2 ห้ามมิให้ใช้ ดาวน์โหลด ทาซ้า แจกจ่าย เผยแพร่ ดัด แปลง จัดแสดง แพร่ภาพ แพร่เสียง ทาการเชื่อมโยง (hyperlinked)
หรือส่งส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดิจิทัลนี้โดยวิธีการใดๆ หรือทาการจัดเก็บไว้ในระบบสืบค้นข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้ท่านกระทาการดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ธนาคารก่อน (ก) ใส่ไฮเปอร์ลิงก์ (hyperlink) มายังบริการดิจิทัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดิจิทัลบนเว็บไซต์อื่นใด หรือทา
"ภาพสะท้อน" (mirror) ของเนื้อหาใดที่อยู่ในบริการดิจิทัลบนเครือข่าย (server) หรือเว็บไซต์อื่นใด และ/หรือ (ข) ใส่ลิงก์ (link)
มายังบริการดิจิทัล

3. ลิงก์
ธนาคารอาจจัดให้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มซึ่งเป็นของหรือควบคุมหรือจัดหา
โดยบุคคลภายนอก ("ลิงก์ของบุคคลภายนอก") การเข้าถึงและการใช้ลิงก์ของบุคคล ภายนอกเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และอยู่ภายใต้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้นั้นๆ เพื่ อให้ปราศจากข้อสงสัย การสร้างลิงก์ไปยังลิงก์ของบุคคลภายนอก
นั้น มิให้ตีความว่า ธนาคารได้สนับสนุนหรือแนะนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่เสนออยู่ในลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือรับรองข้อมูลใดที่
รวมอยู่ในลิงก์ของบุคคลภายนอก ดังนัน
้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล เอกสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ทัง
้ หมด (หรือความ
บกพร่องใดๆ ของข้อมูล เอกสาร ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว) ซึ่งรวมหรือเสนออยู่ในลิงก์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงมายังบริการ
ดิจิทัล

4. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ในกรณีที่ธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว (ซึ่งต่อไปนี้จะ
รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลซึ่งมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ เปิดเผย เข้าถึง แก้ไข จัดเก็บ และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และจะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
ภายใต้ข้อสัญญานี้ “ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร” หมายถึง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคาร
แจ้งและ/หรือประกาศให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเป็นครั้งคราวถึงวิธีการและเหตุผลในการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ
่ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดการใช้บริการฉบับนี้ด้วย
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึง
เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้ทาได้ ธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ สถานะ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของธนาคาร และ/
หรือสานักงานสาขาของบริษัทดังกล่าว (ทั้งที่ตั้งอยู่ในและ/หรือต่างประเทศ) รวมถึงกรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้แทน
ตัวแทน ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ พั นธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ Co-Brand
เพื่ อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร หรือเพื่ อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพใน
การให้คาปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้ให้หลักประกัน ผู้ค้าประกัน ผู้จานอง ผู้จานา (ในกรณีที่เป็นบุคคลคนละคนกับผู้ขอใช้
สินเชื่อ) ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกากับดูแลซึ่งมีขอบเขตอานาจเหนือธนาคารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพั นธ์กับ
ธนาคารเท่าที่จาเป็นเพื่ อการปฏิบัติตามข้อกาหนดการใช้บริการฉบับนี้ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงเพื่ อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์พิจารณาให้
สินเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต่ออายุ ทบทวนวงเงินสินเชื่อ ประมวลผลข้อมูลสินเชื่อ เพื่ อการพิ สูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนบุคคลทาง
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ดิจิทัล การประกอบธุรกิจ การให้บริการใดๆ เพื่ อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง หรือเพื่ อวัตถุประสงค์อื่น
ตามที่กฎหมายอนุญาต
โดยไม่คานึงถึงข้อสัญญาข้างต้น ท่านตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเท่าที่กฎหมายอนุญาต ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก (ไม่ว่าในประเทศและ/หรือต่างประเทศ) และเข้าถึงข้อมูลของท่าน ซึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ธนาคารเห็นสมควร
ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร ข้อสัญญานี้ และข้อสัญญาอื่นๆ ภายใต้ข้อกาหนดการใช้บริการฉบับนี้ซึ่งโดยสภาพมีวัตถุประสงค์ให้
มีผลบังคับต่อไปหลังจากการเลิกสัญญา ให้ถือว่ายังคงมีผลบังคับต่อไปหลังจากมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาของข้อกาหนดการใช้
บริการฉบับนี้ หรือมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ บริการทางการเงิน จากหรือแก่ธนาคาร หรือให้สินเชื่อใดๆ โดยธนาคาร
รวมถึงสัญญาหรือความตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ บริการทางการเงิน หรือสินเชื่อดังกล่าว

5. ความพร้อม
5.1 บริการดิจิทัลไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่ อการเผยแพร่ต่อ หรือใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดในเขตอานาจหรือประเทศใดที่ซึ่งการ
เผยแพร่หรือการใช้ดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบในท้องถิ่น
5.2 ธนาคารอาจยกเลิกการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการ ดิจิทัลโดยท่านในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวและไม่ตอ
้ งให้เหตุผลใดๆ
5.3 แม้จะมีข้อกาหนดใดๆ ในบริการดิจิทัล สิทธิของท่านที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดบนบริการดิจิทัลอยู่ภายใต้เงื่อนไขการ
ยอมรับของธนาคาร
5.4 เนื้อหาของบริการดิจิทัลและ/หรือเนื้อหาที่จัดหาให้ผ่านทางบริการดิจิทัล ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดการใช้บริการฉบับนี้ อาจถูก
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบหรือแทนทีเ่ ป็นครั้งคราวในเวลาใดๆ โดยเป็นดุลยพิ นิจของธนาคารและธนาคารจะส่งคาบอกกล่าวล่วงหน้า
ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลไปยังท่านผ่านช่องทางที่ธนาคารเห็นสมควร ตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนด
6. การยกเว้นความรับผิด
ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ธนาคารจะไม่รับผิดใน ลักษณะใดก็ตาม ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพี ยงความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิ เศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญ เสีย
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ
(1) การที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการดิจิทัล หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการดิจิทัล
(2) การที่ท่านเชื่อถือในเนื้อหาของบริการดิจิทัล และ/หรือเนื้อหาที่จัดหาให้ผ่านทางบริการดิจิทัล
(3) คาสั่งหรือธุรกรรมใดที่ดาเนินการผ่านทางบริการดิจิทัล
(4) ความสูญเสีย การถูกทาลาย หรือการเปิดเผยของ ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่าน หรือ
(5) ความล้มเหลว ความผิดพลาด การละเว้น ความไม่ต่อเนื่อง การแทรกแซง ความล่าช้าในการดาเนินการหรือการส่ง หรือไวรัส
คอมพิ วเตอร์ การโจมตีทางไซเบอร์ อีเมลขยะ (phishing e-mail) สปายแวร์ (spyware) เวิร์ม (worm) ลอจิกซอฟต์แวร์
(logic software) บอมบ์ (bombs) โทรจันฮอร์ส (Trojan horses) หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายในลักษณะเดียวกันอื่นๆ
ของระบบ (system) เครือข่าย (server) หรือการเชื่อมต่อ (connection)
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ข้อกำหนดกำรใช้บริกำรสำหรับ TMRW
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ เขตอานาจ และภาษา
7.1 ด้วยการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการดิจิทัล ท่านตกลงว่าให้การเข้าถึงและ/หรือการใช้ดังกล่าว ตลอดจนข้อกาหนดการใช้
บริการฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของและตีความตามกฎหมายไทย และท่านตกลงยอมรับให้ศาลไทยเป็นหนึ่งในศาลที่มีเขตอานาจใน
การพิ จารณาคดี
7.2 ถ้าปรากฏความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างความหมายในข้อกาหนดการใช้บริการฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับ
ภาษาไทย ให้บังคับตามฉบับภาษาไทย

8. การแยกกันได้
ถ้ามีข้อใดในข้อกาหนดการใช้บริการเหล่านี้ที่เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ จะไม่กระทบต่อข้ออื่นๆ ใน
ข้อกาหนดการใช้บริการเหล่านี้
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