ข้อกำหนดเฉพำะสำหรับบัญชี TMRW และบัตรเดบิต TMRW
1. ข้อตกลงทัว
่ ไป
1.1 โดยการสมัครใช้บัญชี TMRW ("บัญชี") และบัตรเดบิต TMRW ("บัตรเดบิต") ให้ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ("ข้อกำหนด")
1.2 ข้อกาหนดฉบับนี้ต้องอ่านควบคู่กับ
(ก) ข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับบัญชีธนาคาร บัตร และบริการต่างๆ โดยทั่วไป สาหรับ TMRW ("ข้อกำหนด
โดยทั่วไป") และ
(ข) ข้อกาหนดและเงื่อนไขของเอกสารหรือสัญญาอื่นใดซึ่งว่าด้วยความสัมพั นธ์ของท่านกับธนาคาร
เอกสารใน (ก) และ (ข) ข้างต้น รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดอื่นๆ"
1.3 เว้นแต่มีการกาหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกาหนดฉบับนี้ คานิยามที่ใช้ในข้อกาหนดฉบับนี้ ให้มค
ี วามหมายตามที่กาหนดใน
ข้อกาหนดทั่วไปทุกประการ
1.4 ข้อกาหนดฉบับนี้และข้อกาหนดอื่นๆ ใช้บังคับกับการใช้บัญชีและบัตรเดบิต ตลอดจนบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและ
่ ธนาคารจัดหาให้แก่ท่าน
บัตรเดบิต ซึง
1.5 ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน ข้อกาหนดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือข้อกาหนดอื่นๆ เพี ยงเท่าที่จาเป็นในการบังคับตาม
ข้อกาหนดฉบับนี้

2. บัญชีและบริกำร
2.1 เพื่ อที่จะมีสิทธิขอเปิดบัญชี ท่านต้องเป็นพลเมืองไทยและมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.2 บัญชีประกอบด้วย (ก) บัญชี TMRW Everyday และ (ข) บัญชี TMRW Savings โดยบัญชี TMRW Everyday และ
บัญชี TMRW Savings จะถูกเปิดพร้อมกันเมื่อท่านขอสมัครเปิดบัญชี
2.3 บัญชีอยู่ในสกุลเงินบาทไทย
2.4 สามารถเปิดบัญชีได้เพี ยงบัญชีเดียวเท่านั้น ผ่านช่องทาง TMRW Application (ไม่อนุญาตสาหรับการเปิดบัญชีร่วม บัญชี
“เพื่ อ” และบัญชี “โดย”)
2.5 บัญชีจะต้องมาพร้อมกับบัตรเดบิตที่ธนาคารออก และเชื่อมโยงกับบัญชี TMRW Everyday ของท่าน
บัญชี TMRW Everyday
2.6 ท่านสามารถถอนเงิน โอนเงิน (เช่น ผ่านระบบการชาระเงินระหว่างธนาคารแห่งชาติของประเทศไทย ("พร้อมเพย์") และชาระ
เงินตามใบแจ้งหนี้ เข้าและออกจากบัญชี TMRW Everyday ของท่าน
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บัญชี TMRW Savings
2.7 เงินในบัญชี TMRW Savings ของท่านสามารถโอนไปยังบัญชี TMRW Everyday ของท่านเท่านั้น นอกจากนั้นแล้ว ท่านไม่
สามารถเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือทาการชาระเงินตามใบแจ้งหนี้จากบัญชี TMRW Savings ของท่านได้
2.8 การฝากเข้าบัญชี TMRW Savings สามารถทาได้โดยการโอนรายครั้งจากบัญชี TMRW Everyday ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน
2.9 ธนาคารสงวนสิทธิในการปฏิเสธ และ/หรือไม่ให้ดอกเบี้ยสาหรับการฝากเงินหรือการโอนเงินเข้าบัญชี TMRW Savings ของ
ท่าน จากบัญชีอื่นใดที่มิใช่บัญชี TMRW Everyday และท่านต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ
2.10 บัญชี TMRW Savings ของท่านจะไม่เชื่อมโยงกับบัตรเดบิต
2.11 บัญชี TMRW Savings ของท่านไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบพร้อมเพย์
3. ค่ำธรรมเนียม
่ นาคารกาหนด
3.1 หากบัญชี TMRW Everyday ไม่มีรายการเคลื่อนไหว เกินกว่า 365 วันขึ้นไป และมียอดคงเหลือตา่ กว่าทีธ
่ นไหวตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีไม่
บัญชีจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีไม่เคลือ
เคลื่อนไหวสาหรับบัญชี TMRW Savings
3.2 หากธนาคารไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับบัตรเดบิตเป็นรายปี โดยค่าธรรมเนียมรายปี
สาหรับปีแรกจะถูกหักจากบัญชี TMRW Everyday ของท่านโดยอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้
(ก) หากบัตรเดบิตนั้นได้ออกระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 27 ของเดือน ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกแสดงอยู่ในใบแจ้งยอด
บัญชีของเดือนถัดไป (ยกตัวอย่างเช่น หากบัตรเดบิตได้ออกในวันที่ 27 มกราคม ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับปีนั้นจะถูก
แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเดบิตของเดือนกุมภาพั นธ์) และ
(ข) หากบัตรเดบิตนั้นได้ออกหลังวันที่ 27 ของเดือน ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกแสดงอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของสอง
เดือนถัดไป (ยกตัวอย่างเช่น หากบัตรเดบิตได้ออกในวันที่ 28 มกราคม ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับปีนน
ั้ จะถูกแสดงอยู่
ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเดบิตของเดือนมีนาคม)
ในการหักค่าธรรมเนียมรายปีครั้งต่อไป จะนับจากวันครบรอบหนึ่งปีของวันที่มีการหักค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก ใน
่ ัญชี TMRW Everyday ของท่านมีเงินไม่เพี ยงพอ ธนาคารจะดาเนินการหักค่าธรรมเนียมรายปีจากบัญชี
กรณีทีบ
TMRW Everyday ของท่านในแต่ละสัปดาห์จนกระทั่งทาการหักเช่นว่านั้นสาเร็จ โปรดอ้างอิง [คู่มือค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการสาหรับ TMRW] สาหรับค่าธรรมเนียมรายปี
3.3 จานวนค่าธรรมเนียมและค่าบริการสาหรับบัญชีและบัตรเดบิตสามารถตรวจสอบได้ที่ [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการสาหรับ
่ ึ งชาระจะถูกกาหนดโดยธนาคาร และ/หรือเปลี่ยนแปลงโดยธนาคาร โดยจะเป็นไป
TMRW] จานวนค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีพ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
้
4. ดอกเบีย
4.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารกาหนด สาหรับยอดเจ้าหนี้ (credit balance) ในบัญชี TMRW Everyday และ
บัญชี TMRW Savings ของท่าน และธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวเป็นครัง
้ คราว โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ใช้บังคับ
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4.2 ดอกเบี้ยสาหรับบัญชี TMRW Everyday และบัญชี TMRW Savings จะถูกคานวณ ณ สิ้นวันของแต่ละวัน จากยอดเงิน
คงเหลือ ณ สิ้นวันแต่ละยอด และจะสะสมเป็นรายวัน ดอกเบี้ยจะถูกนาเข้าบัญชีในวันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน
4.3 เพื่ อที่จะรับดอกเบี้ยสาหรับบัญชีของท่าน บัญชีของท่านต้องสมบูรณ์ ยังคงอยู่ และมีสถานะที่ดีตลอดเวลาตามที่ธนาคาร
กาหนด
5. กำรคุม
้ ครองเงินฝำก
เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นจานวนตามที่กฎหมายกาหนด ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ
บัญชีเงินบาทของผู้มีถน
ิ่ ที่อยู่นอกประเทศ และบัญชีเงินบาทของผู้มีถน
ิ่ ที่อยู่นอกประเทศเพื่ อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และกฎหมายว่าด้วยเงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง
6. กำรปิดบัญชี
6.1 ท่านสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่งของธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น
6.2 ในการปิดบัญชี ท่านจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : โอนเงินทั้งหมดจากบัญชี TMRW Savings ของท่านไปยังบัญชี TMRW Everyday ของท่าน และ
ขัน
้ ตอนที่ 2 : ถอนเงินทัง
้ หมดจากบัญชี TMRW Everyday ของท่าน
6.3 บัญชี TMRW Everyday และบัญชี TMRW Savings จะต้องถูกปิดพร้อมกัน และบัตรเดบิตจะต้องถูกยกเลิกในเวลา
เดียวกัน
6.4 ท่านสามารถแจ้งธนาคารเพื่ อยกเลิกสัญญาใช้บัตรเดบิตเมื่อใดก็ได้ และมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายปีตาม
ส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ (หากมี)

7. ธนาคารอาจเสนอแผนสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล (personalised Privilege Schemes) สาหรับบัตรเดบิตหรือบัญชีเป็นครั้งคราว
8. ธนาคารจะไม่ออกใบแจ้งรายการใช้บัตรเดบิต ใบแจ้งยืนยันใดๆ หรือสมุดบัญชี ในรูปแบบเอกสารสาหรับบัญชีและบัตรเดบิต ท่านสามารถ
ตรวจสอบและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สาหรับบัญชีและบัตรเดบิตของท่านได้ผ่านทางบริการดิจิทัลของธนาคาร เท่านั้น
เว้นแต่ท่านแจ้งแก่ธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่ อขอใบแจ้งรายการใช้บัตรเดบิตในรูปแบบเอกสารสาหรับ
บัญชีและบัตรเดบิต
9. ในกรณีที่ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของข้อกาหนดฉบับนี้ และ/หรือ
ข้อกาหนดอื่นๆ ในการใช้บัตรเดบิต อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการบริการใดๆ ค่าใช้จ่ายหรือข้อกาหนดใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้บริการของท่าน เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทางการเงินที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่ มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงวันครบกาหนดชาระหนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างน้อย 30 วันก่อนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญแก่ธนาคาร เช่น กรณีที่ธนาคารตรวจพบการทุจริต
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กรณีที่ท่านผิดนัดชาระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ธนาคารเพี ยงแต่แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงหรือแจ้งการดาเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบภายหลังได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีที่ธนาคารจะต้องดาเนินการตาม
กฎหมายหรือตามคาสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ส่งผลให้ท่านเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่ มเติม เช่น การเพิ่ มวงเงินบัตรเดบิต
บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ จากรูปแบบเดิมมาอยู่ในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านมีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าว ท่านจะต้องดาเนินการให้ความยินยอมการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบตามที่ธนาคารกาหนด
10. ไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรเดบิตชั่วคราวทางศูนย์บริการลูกค้าหรือโดยวิธีหรือช่องทางอื่นที่ธนาคารอนุญาตและ
กาหนดโดยธนาคาร และธนาคารจะระงับการให้บริการบัตรเดบิตของท่านภายในระยะเวลาไม่เกินห้านาทีนับแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้ง ท่านตก
ลงที่จะรับผิดชอบในรายการทัง
้ หมดที่เกิดขึ้นบนบัตรเดบิตก่อนการระงับการใช้บัตรเดบิตชัว
่ คราวนัน
้ ทัง
้ นี้ ท่านยังคงต้องรับผิดชอบใน
รายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนบัตรเดบิตภายหลังการระงับการใช้บัตรเดบิตชั่วคราว หากธนาคารจะพิ สูจน์ได้ว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นการกระทา
ของท่านเอง
11. ในกรณีที่ท่านชาระค่าสินค้าหรือค่าบริการ โดยการแจ้งหมายเลขบัตรเดบิตด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้
ให้บริการ ท่านตกลงดังต่อไปนี้
(ก) หากท่านทักท้วงว่าท่านไม่ได้เป็นผู้สง
ั่ ซื้อสินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าว ธนาคารจะระงับ
การเรียกเก็บเงินจากท่านทันที หรือในกรณีทีเ่ รียกเก็บเงินไปแล้วธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านทันที (แล้วแต่กรณี) ท่านตกลงว่า
ธนาคารยังมีสิทธิเรียกคืนเงินจานวนนั้นจากท่านในภายหลังหากธนาคารพิ สูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทาของท่านเอง
(ข) ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากท่าน หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้วจะคืนเงินให้กับท่าน (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นไปตาม
ข้อ 11 (ค) หากท่านแจ้งต่อธนาคารดังต่อไปนี้
(กก) ท่านสามารถขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวัน นับตัง
ั่ ซื้อ หรือขอรับ
้ แต่วันที่สง
บริการ หรือ
(ขข) ท่านขอยกเลิกการซื้อสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันถึงกาหนดการส่งมอบสินค้าหรือ
่ ีการกาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านพิ สูจน์ได้ว่า (1) ท่าน
บริการ ในกรณีทีม
ไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือ (2) ได้รับแต่ไม่ตรงตามกาหนดเวลา หรือ (3) ได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือ
ชารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
(ค) สาหรับการคืนเงินให้กับท่าน ตามข้อ 11 ให้เป็นไปดังนี้ (ข)
(กก) หากเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านภายในระยะเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่
่ ่านแจ้ง
วันทีท
(ขข) หากเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านภายในระยะเวลาหกสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ท่านแจ้ง
12. นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น ข้อสัญญาซึ่งธนาคารต้องระบุในสัญญาที่ธนาคารในฐานะผู้ประกอบธุรกิจทากับท่านในฐานะผู้บริโภค
ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ปัจจุบัน
รวมถึงการแก้ไขเพิ่ มเติมที่อาจมีขึ้นในอนาคต ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดฉบับนี้ด้วย
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