ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริกำร CIMB Thai Biz-Channel
ผู้ขอใช้ บริ การ ตกลงขอใช้ บริ การอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างสาหรับบริ การ CIMB Thai Biz-Channel (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า“บริ กำร”) จากธนาคารภายใต้ ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขทัว่ ไปฉบับนี ้ และข้ อกาหนดภายใต้ และเงื่อนไขเฉพาะตามที่ระบุในคาขอใช้ บริ การแต่ละประเภท รวมทังสั
้ ญญา, ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม, บันทึกแนบท้ าย และ/หรื อ
เอกสารอื่นใดที่ได้ ทาหรื อจะได้ ทาขึ ้นในภายหน้ าเกี่ยวกับการใช้ บริ การของธนาคาร โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปฉบับนี ้ด้ วย
1. ควำมหมำยและคำจำกัดควำม
ธนำคำร หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) และให้ หมายความรวมถึงสานักงานและสาขาต่างๆ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB Thai Biz-Channel หมายถึง บริ การประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อหลายประเภทที่ธนาคารให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพื่อบริ หารจัดการกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการทาธุรกิจ
ให้ เกิดสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สงู สุด ไม่ว่าจะเป็ นประเภทการจ่ายเงิน (Payment) รับเงิน (Collection) หรื อ บริ หารสภาพคล่อง (Liquidity Management) โดยใช้ “ช่องทางการ
ทาธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery)” หรื อ “ช่องทางการให้ บริ การอื่นๆ” ที่ธนาคารจัดเตรี ยมไว้ ให้ ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
ช่ องทำงกำรทำธุรกรรมผ่ ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery) หรื อ ช่องทางการติดต่อกับธนาคาร หมายถึง บริ การ และ/หรื อ เครื่ องมืออานวยความสะดวก
ใดๆ ของธนาคารที่มีให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเป็ นครัง้ คราว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ตดิ ต่อกับธนาคารเพื่อทาธุรกรรมทางการเงิน และใช้ บริ การ CIMB Thai Biz-Channel
ได้ ภายใต้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด เช่น BizChannel@CIMB, BizChannel@CIMB Mobile Application, Biz Gateway และ GMFT เป็ นต้ น
เอกสำรประกอบกำรสมัครใช้ บริ กำร หมายถึง เอกสารสัญญา, ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม, บันทึกแนบท้ าย และหมายรวมถึงเอกสารสาคัญอื่นๆ ที่ธนาคารใช้ ประกอบการ
พิจารณาการสมัครใช้ บริ การ เช่น รายงานการประชุม, สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัท/ ห้ างหุ้นส่วน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทาการแทนผู้
ขอใช้ บริ การ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เอกสารประกอบการสมัครต่างๆ จะต้ องมีความเป็ นปั จจุบนั (Update) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดในคราวนันๆไป
้
2. ข้ อตกลงและเงื่อนไขกำรให้ บริกำร
2.1

การให้ บริ การ และ/หรื อ ขอบเขตการให้ บริ การทัว่ ไป

2.1.1

ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจัดทาเอกสารประกอบการสมัครใช้ บริ การแต่ละประเภทตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดทังที
้ ่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อจะมี ต่อไปในภายหน้ า รวมถึง
การให้ บริ การเพิ่มเติมที่จะมีขึ ้นในภายหน้ าด้ วย และให้ ถือว่าเอกสารและ/หรื อ สัญญาหรื อคาขอใช้ บริ การแต่ละประเภทดัง กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ฉบับนี ้ ทังนี
้ ใ้ ห้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การ ขอเริ่ มใช้ บริ การและรับทราบตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ และ/หรื อ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับบริ การที่เกี่ ยวข้ อง ตังแต่
้
วันที่ลงนามในเอกสารประกอบการสมัครเป็ นต้ นไป
ภายใต้ เงื่อนไขของ ข้ อ 5.4 เพื่อความอานวยความสะดวกแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ธนาคารอาจจะขยายหรื อเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้ บริ การเพื่อครอบคลุมการทาธุ รกรรม
ทางการการเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและ/หรื อชาระค่าบริ การตามที่ธนาคารประกาศในขณะนัน้ หรื อใน
รู ปแบบการแจ้ งที่ธนาคารกาหนด เช่น บนเว็บไซด์ ที่ธนาคารให้ บริ การ และที่สาขาของธนาคาร ทัว่ ประเทศ เป็ นต้ น และนอกจากนี ้ผู้ขอใช้ บริ การตกลงใช้ บริ การที่ขยายหรื อ
เปลี่ยนแปลงต่อไปภายหน้ าในแต่ละคราวนัน้ โดยธนาคารมีสิทธิให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การจัดทาเอกสารประกอบการใช้ บริ การเพิ่มเติมให้ แก่ธนาคารภายใต้ ข้อกาหนดเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนดด้ วย
ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับทราบข้ อความ เงื่อนไข คู่มือ และข้ อกาหนดการใช้ บริ การต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนยอมรับข้ อกาหนด ระเบียบ คาสัง่ ปร ะกาศต่างๆ ของธนาคาร
เกี่ ยวกับการให้ บริ การ ตลอดจนการให้ บริ การอื่นๆ ของธนาคารที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรื อ จะมีต่อไปในภายหน้ า ทังที
้ ่ ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ หรื อซึง่
ธนาคารจะประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคาร และ/หรื อ เว็บไซต์ของธนาคาร โดยให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การ
ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่าข้ อมูล เอกสาร และรายละเอียดต่างๆ ทังในส่
้ วนที่เป็ นข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การเอง และข้ อมูลของบุคคลอื่นที่เ กี่ยวข้ อง เช่น ลูกค้ าของผู้ขอใช้ บริ การที่
ผู้ขอใช้ บริ การให้ ไว้ หรื อจะส่งมอบให้ แก่ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมอบมาในรู ปแบบใดตามที่ตกลงไว้ กบั ธนาคาร เช่น Hard copy, Diskette หรื อ File Transfer นันมี
้ ความถูกต้ อง
แท้ จริ งทุกประการและธนาคารไม่จาต้ องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ จากการที่ธนาคารให้ บริ การไปโดยยึดถือตามข้ อมูลและคาสัง่ ดังกล่าวจากผู้ ขอใช้ บริ การ
ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่ใช้ ระบบบริ การ CIMB Thai Biz-Channel ไปในทางที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของธนาคาร หรื อในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายจนไม่สามารถใช้ การได้ หรื อก่อให้ เกิดภาระหรื อลดคุณค่าของการบริ การ หรื อรบกวนการใช้ หรื อสิทธิของบุคคลอื่น นอกจากนี ้ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องไม่พยายามที่จะ
ทาให้ ได้ มาซึง่ การเข้ าสู่ข้อมูลที่ไม่ได้ รับอนุญาตที่มีต่อรายการทางบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ใดๆหรื อเครื อข่ายที่ใช้ ร่วมกับการบริ การ CIMB
Thai Biz-Channel หรื อรบกวนหรื อก่อให้ เกิดความสับสนต่อรายการทางบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่ายที่เชื่อมต่อกับการบริ การ CIMB Thai Biz-Channel หากผู้
ขอใช้ บริ การกระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารมีสทิ ธิที่จะยกเลิกการให้ บริ การ CIMB Thai Biz-Channel ได้ ทนั ที โดยมิต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า
ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องอนุญาตให้ เฉพาะพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่ผ่านการฝึ กอบรม โดยเจ้ า หน้ าที่ Cash Management ทีม Implement ของธนาคารที่มีประสบการณ์ รวมทัง้
ได้ รับอนุญาตในการเข้ าทาธุรกรรมและใช้ บริ การ CIMB Thai Biz-Channel เท่านัน้

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

BizChannel T&C_V2.1

Page | 1

2.1.7

ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการใช้ บริ การ CIMB Thai Biz-Channel สามารถกระทาได้ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า ธนาคาร
มีสทิ ธิจะไม่ให้ บริ การ CIMB Thai Biz-Channel ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) หากปรากฏว่าการให้ บริ การของธนาคารขัดต่อกฎ ระเบียบ คาสัง่ และ/หรื อบทบัญญัตขิ องกฎหมาย และ/หรื อขัดต่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านของธนาคาร
(2) ผู้ขอใช้ บริ การมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อการทาธุรกรรม
(3) ผู้ขอใช้ บริ การอยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางกฎหมาย
(4) ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการให้ บริ การล่วงหน้ าแล้ ว หรื อได้ แจ้ งขณะที่ให้ บริ การ
(5) ผู้ขอใช้ บริ การปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงของธนาคาร
(6) มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเกิดกรณีที่อยู่เหนือการควบคุมอันสมควรของธนาคาร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเหตุ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น ้าท่วม จลาจล การประท้ วง
การปิ ดกิจการ การดาเนินการของรัฐบาล สงคราม การหยุดชะงักของไฟฟ้าหรื อแหล่งจ่ายไฟ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม เครื อข่าย และ/
หรื อโปรแกรมระบบอินเตอร์ เน็ตชารุ ด ขัดข้ อง หรื ออยูร่ ะหว่างการซ่อมแซมหรื อบารุ งรักษา
2.1.8 ธนาคารเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และสิทธิ์ ในทรั พย์สินทางปั ญญาของธนาคารที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) หรื ออุปกรณ์ หรื อเอกสารใดๆที่ส่งมอบให้ แก่
ผู้ใช้ บริ การ เพื่อการใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปฉบับนี ้ ต่อไปนี ้จะรวมเรี ยกว่า “ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของธนาคาร” โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าจะคืนทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของธนาคาร พร้ อมการทาซ ้า (หากมี) ให้ แก่ธนาคาร ณ วันที่มีการบอกเลิกสัญญานี ้
2.1.9 ธนาคารอนุญาตให้ ทาซ ้างานอันมีลขิ สิทธิ์ โดยเจ้ าหน้ าที่ Cash Management ทีม Implement ของธนาคาร จะ Copy โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เพื่อใช้ ในการทา
รายการ ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ขอใช้ บริ การ เพื่อใช้ ทารายการผ่านโปรแกรมดังกล่าว
2.1.10 ธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การตกลงปฏิบตั ติ ามกฎหมายไทยและระเบียบของทางการไทยที่เกี่ยวข้ องกับ หลักเกณฑ์ในการซื ้อขาย / แลกเปลี่ยน / โอนเงินระหว่ างประเทศ และ
การติดต่อกับธนาคารระหว่างประเทศ บนข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปฉบับนี ้ตลอดจนข้ อกาหนดและเงื่อนไขเฉพาะตามที่ระบุในคาขอใช้ บริ การเฉพาะประเภท รวมทัง้
สัญญา และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่ได้ ทาหรื อจะได้ ทาขึ ้นเกี่ยวกับการใช้ บริ การของธนาคารให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
2.2

การให้ บริ การ และ/หรื อ ขอบเขตการให้ บริ การสาหรับช่องทางการทาธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery)

2.2.1

ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยินยอมให้ ธนาคารหัก เงินหรื อโอนเงินจากบัญชี ทกุ ประเภทของผู้ขอใช้ บริ การที่เปิ ดไว้ กับธนาคารเพื่อดาเนินการตามคาสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การที่
ธนาคารได้ รับ ผ่าน “ช่องทางการทาธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery)” และ/หรื อ บริ การอื่นๆที่ธนาคารอาจขยายเพิ่มเติมในภายหน้ า
รวมทังเพื
้ ่อชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และ/หรื อภาระหนี ้อื่นใดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องชาระให้ แก่ผ้ ู ให้ บริ การเนื่องจากการใช้ บริ การ และ/หรื อบริ การอื่นๆที่ธนาคารขยาย
เชื่อมโยงการให้ บริ การออกไป หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอที่จะดาเนินการตามคาสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ บริ การในครัง้ นันๆได้
้ ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควรและผู้ขอใช้ บริ การจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารรับผิดชอบแต่อย่างใด
เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ จดั ส่งรายการโอนเงินหรื อทารายการเพื่อใช้ บริ การให้ แก่ธนาคารแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถระงับหรื อยกเลิกคา สัง่ การทารายการนัน้ และ/หรื อ
การใช้ บริ การนันๆในคราวหลั
้
งได้ เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นคาสัง่ ที่ทาไว้ ลว่ งหน้ าก่อนวันที่จะให้ รายการนันมี
้ ผล ผู้ขอใช้ บริ การอาจทารายการเข้ าใช้ ระบบเพื่อทาการเปลี่ยนแปลง
หรื อระงับการโอนเงินนันก่
้ อนวันที่ธนาคารจะได้ กระทาการใดๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามรายการนันได้
้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดสาหรับ
รายการโอนเงินแต่ละประเภทนันๆ
้
การใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อส่งคาสัง่ การทารายการ และ/หรื อ รายงานผลการทารายการ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องใส่ Username และ password ให้ ถกู ต้ องและ
ปฏิบตั ติ ามขันตอน
้
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ บริ การตามที่ธนาคารกาหนดอย่างถูกต้ องครบถ้ วนจึงจะสามารถใช้ บริ การได้
การทารายการชาระเงิน หรื อรายการอื่นใดที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องทารายการโดยเครื่ องสร้ างและแปลรหัส ( Token) (ถ้ ามี) ด้ วยเสมอ ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกาหนด ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทารายการชาระเงิน หรื อ รายการอื่นใดดังกล่าวแล้ วไม่ใช้ เ ครื่ องสร้ างและแปลรหัส (Token) หรื อโดยวิธีการอื่น
ใดที่ธนาคารกาหนด ไม่ว่าด้ วยเหตุจากที่ผ้ ูขอใช้ บริ การไม่ยอมรั บมอบเครื่ องสร้ างและแปลรหัส (Token) หรื อด้ วยเหตุใดๆก็ ตาม ผู้ขอใช้ บริ การยอมรั บว่าธนาคารไม่
จาเป็ นต้ องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ และ/หรื อ บุคคลใดๆที่เกี่ ยวข้ องแต่ประการใดทังสิ
้ ้น และผู้ขอใช้ บริ การตกลงรั บผิดชอบในบรรดาความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นแก่ธนาคาร และ/หรื อ บุคคลอื่นใดทุกประการ
ข้ อมูลต่างๆที่ผ้ ขู อใช้ บริ การจัดส่งให้ แก่ธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะถูกแปลงอยู่ในรู ปแบบข้ อมูลตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด เพื่อส่งเข้ าสู่ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทารายการโดยอัตโนมัติ โดยระบบงานจะแสดงข้ อความที่สื่อว่าเป็ นข้ อมูลที่ส่งเข้ าสู่ระบบงานของธนาคาร และถื อว่าข้ อ มูลดังกล่าวเป็ นรายการขอใช้
บริ การที่ถกู สร้ างขึ ้นโดยผู้ขอใช้ บริ การเสมือนเป็ นการสร้ างโดยผู้สร้ างรายการ (Maker) ของผู้ขอใช้ บริ การตามระบบปกติ และเมื่อผู้อนุมตั ริ ายการ (Approver) ทาการอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว ธนาคารถือว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ ใช้ บริ การโดยสมบูรณ์ทกุ ประการ
ธนาคารจะไม่ทาหน้ า ที่ตรวจสอบว่าข้ อมูลที่ ผ้ ูข อใช้ บริ การส่งให้ แก่ ธ นาคารผ่า นช่ องทางอิ เล็ก ทรอนิกส์เ ป็ นข้ อมูลที่ถูก ต้ องหรื อไม่ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ถื อว่ า
รายละเอียดตามที่ระบุในข้ อมูลที่สง่ ให้ แก่ธนาคารดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องสาหรับให้ ธนาคารดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริ ก ารทุกประการแล้ ว
ธนาคารจะให้ บริ การตามข้ อมูลที่ส่งผ่านช่องทางอิ เล็กทรอนิกส์ได้ ต่อเมื่อรายละเอียดเลขที่บญ
ั ชีตามที่ระบุถกู ต้ องครบถ้ วนเท่านัน้ หากรายละเอียดเลขที่บญ
ั ชีไม่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และ/หรื อ เป็ นบัญชีที่ถกู ยกเลิกไปแล้ ว หรื อมีเหตุใดๆที่ทาให้ ธนาคารไม่สามารถให้ บริ การตามข้ อมูลที่ถกู ส่งเข้ ามาได้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยเร็ ว
วิธีการดาเนินการใดๆ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารกาหนดตามข้ อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมฉบับนี ้เป็ นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ ระหว่างผู้ขอใช้ บริ การ
และธนาคาร รวมทังรั้ บรองว่าเอกสาร และ/หรื อ ข้ อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การด้ วยวิธีการดังกล่าวนันเป็
้ นเอกสาร และ/หรื อ ข้ อมูลที่เชื่อถื อได้ และถูกต้ อง
แท้ จริ งเสมือนเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทุกประการ และใช้ บงั คับได้ ระหว่างผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคาร และผู้เกี่ ยวข้ องแล้ ว และตกลงยอม รับว่าการกระทาใดๆ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การประเภทใดก็ตาม หากได้ กระทาไปโดยการใช้ รหัสประจาตัวตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้แล้ ว ให้ ถือว่า
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ถูกต้ องสมบูรณ์ผกู พันผู้ขอใช้ บริ การโดยผู้ขอใช้ บริ การไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทังสิ
้ ้น และผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึง่ ว่าผู้ขอใช้
บริ การเป็ นผู้กระทาด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะเกิดขึ ้นโดยผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลใด และไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม
ข้ อมูลที่เกี่ ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย หรื อ ข้ อมูลอื่นใด เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นและไม่ผูกพันธนาคารจนกว่ าธนาคารจะได้ มีการยืนยันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยผู้รับมอบอานาจของธนาคาร
กรณี ผ้ ขู อใช้ บริ การตรวจพบข้ อผิดพลาดใดๆในการใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบโดยเร็ ว โดยอย่างน้ อยต้ องแจ้ งเกี่ ยวกั บวันและเวลาที่ทารายการ
สถานที่ตงเครื
ั ้ ่ องเทอร์ มินอล เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรื อ บัญชีสนิ เชื่อ (ถ้ ามี) ของผู้ขอใช้ บริ การและของผู้เกี่ยวข้ อง ประเภทของรายการ จานวนเงินที่โอนเข้ า/ออก รวมทัง้
ข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการทารายการที่มีข้อผิดพลาดตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การจะร่ วมมือกันดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและสอบสวนหา
สาเหตุของข้ อผิดพลาดรวมถึงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ ว และจะแจ้ งผลการดาเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบตามวิธีการและช่องทางที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเลือก
ขอให้ ดาเนินการ ได้ แก่ ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ/หรื อ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม
ผู้ขอใช้ บริ การทราบว่า หลักฐานการทารายการใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ สงั่ พิมพ์ (Print out) จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใดๆ มิใช่หลักฐานการทารายการอันเป็ นที่สดุ
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบผลการทารายการแต่ละครัง้ รวมทังรั้ บหลักฐานเกี่ยวกับการใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้
ได้ ด้วยตนเอง ตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบตั ทิ ี่ธนาคารกาหนด
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อบอกเลิกการให้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การไม่มีการเข้ าสูร่ ะบบงานเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 (หนึง่ ) ปี
นับจากวันที่ขนตอนการสมั
ั้
ครใช้ บริ การเสร็ จสิ ้น หรื อวันที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเข้ าสูร่ ะบบในสุดท้ าย แล้ วแต่กรณี
บรรดาบันทึก หลักฐาน หรื อเอกสารใดๆ รวมถึ ง ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิ คส์ที่ธ นาคารเก็ บ รวบรวม และ/หรื อ ประมวลก ารให้ บ ริ ก ารที่ ธ นาคารได้ จัดทาขึน้ ด้ ว ยข้ อมูล
อิเล็กทรอนิคส์ เพื่อเป็ นหลักฐานการใช้ บริ การ “ช่องทางการทาธุรกรรมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Delivery)” และ/หรื อ บริ การอื่นๆ ที่เชื่อมโยง รวมทัง้
บริ การอื่นๆที่อาจะใช้ บริ การร่ วมกันได้ ของผู้ขอใช้ บริ ก ารถือเป็ นพยานหลักฐานอันเป็ นที่สดุ และสามารถยกขึ ้นเป็ นหลักฐานผูกพันผู้ขอใช้ บริ การในการพิสจู น์มูลหนี ้ และ/
หรื อ การใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การเอง และ/หรื อผู้ขอใช้ บริ การอื่นร่ วมกับผู้ขอใช้ บริ การที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การทางธนาคารดังกล่ าวนี ้แม้ ว่าข้ อมูลทุกชนิดนัน้ จะเป็ น
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิคส์ก็ตาม
กรณี การพบข้ อผิดพลาดหรื อข้ อสงสัยใดๆในการใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งข้ อผิดพลาดดังกล่าวให้ ธนาคารทราบทันที เมื่ อธนาคารได้ รั บแจ้ งถึงข้ อผิดพลาด
ดังกล่าวแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการสอบสวนข้ อผิดพลาด และจะใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ใ นการสอบสวนข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว และเมื่อการสอบสวนแล้ ว
เสร็ จ ธนาคารจะแจ้ งผลการสอบสวนให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยทันที โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้ อผิดพลาดให้ แก่ธนาคาร ตาม
อัตราที่ธนาคารกาหนดในขณะนัน้
การแจ้ งความประสงค์ของผู้ข อใช้ บริ การในเรื่ องใดๆ ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่ อนไขฉบับนี ใ้ ห้ แก่ ธนาคารทราบ หากกระทาโดยบุคคลที่ผ้ ูขอใช้ บริ การมอบอานาจให้
ดาเนินการและได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบแล้ ว ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการแม้ จะมิได้ กระทาโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามพร้ อมทั ง้ ประทับตราสาคัญของ
บริ ษัทก็ตาม

2.3

ค่าธรรมเนียมและสิทธิในการหักบัญชี

2.3.1

ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมรายปี , ค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ, ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม, และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกี่ ยวเนื่องกับการใช้ บริ การ CIMB
Thai Biz-Channel (ซึง่ ต่อไปนี ้หากไม่ระบุโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรี ยกว่า “ค่ ำธรรมเนียม”) และมีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การโดย
จะแจ้ งเลขที่บญ
ั ชีเพื่อใช้ ชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การตามจานวนครัง้ ที่ใช้ บริ การให้ ธนาคารทราบ ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศกาหนดหรื อตามอัตราที่ผ้ ู
ขอใช้ บริ การได้ ตกลงกับธนาคารไว้ เป็ นการเฉพาะในบริ การนันๆ
้ (ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรภายใต้ กรอบของกฎหมาย) ซึง่ ถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ด้ วย รวมถึงค่าภาษี ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การ เมื่อมีการใช้ บริ การและ/หรื อเมื่อถึงกาหนดหักบัญชีและตามจานวนที่ปรากฏใน
เอกสารข้ อมูลการใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องของธนาคาร
ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมตามข้ อ 2.3.1 ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อยเป็ นเวลา 30 (สามสิบ)
วัน โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ธนาคารได้ แจ้ งเปลี่ยนแปลงใหม่ดงั กล่าวนันทุ
้ กคราวไป ทังนี
้ ้ผู้ขอใช้ บริ การยิ นยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชี
ตามที่แจ้ งไว้ กบั ธนาคารเพื่อใช้ เป็ นบัญชีในการชาระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว
ในกรณีที่บญ
ั ชีหลักที่ระบุไว้ ในเอกสารขอใช้ บริ การ และข้ อมูลทางบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การถูกปิ ดแล้ ว หรื อมีสภาพเป็ นบัญชีไม่เคลื่อนไหว หรื อมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอตาม
เงื่อนไขในคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากของธนาคาร ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากที่ ระบุถดั ไปเป็ นบัญชีหลักแทน โดยธนาคารมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าแก่ผ้ ขู อ
ใช้ บริ การจนกว่าธนาคารจะได้ รับชาระค่าธรรมเนียมนันจนครบ
้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจานวนเงินค่าธรรมเนียมและการหักเงินค่าธรรมเนียมของธนาคารจากบัญชีเงินฝาก ผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิที่จะแสดงเอกสารหลักฐานการใช้ บริ การ
เพื่อพิสจู น์ หรื อ สอบถามข้ อมูลการใช้ บริ การจากธนาคารได้ ภายใน 10 (สิบ) วัน หลังจากวันที่บญ
ั ชีเงินฝากถูกหัก และหากเกินกาหนดวันดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่
มีข้อสงสัย และถือว่าการทารายการหักบัญชีชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวของธนาคารเป็ นไปอย่างถูกต้ อง และถือเป็ นที่สดุ
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและถือเป็ นหน้ าที่ของผู้ขอใช้ บริ การ ที่จะต้ องดาเนินการเพื่อให้ มีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเพียงพอต่อการหักบัญชีตามกาหนด แต่หากบัญชีเงิน
ฝากของผู้ขอใช้ บริ การมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอให้ ธนาคารหักบัญชีได้ จนครบถ้ วน ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่าจานวนเงินส่วนที่ขาดซึง่ ธนาคารไม่สามารถหักจากบัญชี
เงินฝากได้ นนเป็
ั ้ นหนี ้ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การค้ างชาระต่อธนาคาร โดยยินยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี ้ยจากจานวนเงินที่ค้างชาระดังกล่าวในอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุด ตามประกาศ
กาหนดอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของธนาคารจนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะได้ ชาระเสร็ จสิ ้น และให้ ธนาคารมีสทิ ธิแจ้ งยกเลิกการให้ บริ การแก่ ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ด้วย

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5
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2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่ดาเนินการใดๆ อันมีผลให้ บญ
ั ชีเงินฝาก ซึง่ แจ้ งไว้ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ถูกปิ ดหรื อระงับโดยไม่ได้ แจ้ งต่อธนาคารและหากมี การเปลี่ยนแปลง
ในรายละเอี ยดเกี่ ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว เช่น ชื่ อบัญชี เลขที่บัญชี หรื อผู้มีอานาจถอนเงิน ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวต่อไปด้ วย
การยินยอมให้ หกั บัญชีเพื่อชาระค่าธรรมเนียมของธนาคาร ตามที่ระบุในข้ อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ให้ หมายความรวมถึงการยินยอมให้ ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินในบัญชีของ
ผู้ขอใช้ บริ การเพื่อชาระหนี ้อื่นใด และ/หรื อ ความรับผิดในความเสียหายใดๆ (ถ้ ามี) ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคาร และผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ความยินยอมดังกล่าวมี
ผลบังคับทันที และมีผลบังคับไปจนกว่าผู้ขอใช้ บริ การจะได้ แจ้ งยกเลิกต่อธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งยกเลิกได้ ตอ่ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การไม่มี
ภาระหนี ้หรื อความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ค้ างชาระอยู่กบั ธนาคารแล้ ว
กรณีที่การใช้ บริ การ CIMB Thai Biz-Channel มีผลให้ ต้องมีการหักเงิน โอนเงิน หรื อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ กับบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ (ไม่ว่าเป็ นการโอนเงินระหว่าง
บัญชีของผู้ขอใช้ บริ การเอง หรื อโอนเงินไปยังบัญชีผ้ รู ับโอนซึง่ เป็ นบุคคลอื่นซึง่ เปิ ดไว้ กับธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่น) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการ
ดังกล่าวกับบัญชีทกุ ประเภทของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคารตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีคาสัง่ หรื อทารายการธุรกรรม โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
ในกรณีที่ธนาคารได้ ทดรองออกเงินชาระค่าภาษี อากรและ/หรื อ เบี ้ยประกัน และ/หรื อวางเงินประกัน รวมถึงค่าธรรมเนียมบริ การ และ/หรื อค่าใช้ จ่าย และ/หรื อหนี ้สินอื่นใด
อันอาจจะพึงมีขึ ้นจากการใช้ บริ การให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การไป ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่ กบั ธนาคารได้ ตามจานวนที่ธนาคารได้
ทดรองออกเงินไป

2.4

ความเสี่ยงที่เกิดจากความบกพร่ องของระบบ และ/หรื อ ช่องทางการให้ บริ การ

2.4.1

ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการให้ บริ การ CIMB Thai Biz-Channel เป็ นช่องทางหนึง่ ในการให้ ความสะดวกแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับในความเสียหาย
ใดๆ ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องของระบบอินเตอร์ เน็ต อุปกรณ์ และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรื ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อเกิดจากการ
กระทาของผู้ขอใช้ บริ การเอง ซึง่ เป็ นอุปสรรคในการทาธุรกรรม และผู้ใช้ บริ การจะไม่เรี ยกร้ องให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้น เว้ นแต่ จะเป็ นความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.1

2.5

การรายงาน
ธนาคารจะเตรี ยมรายงานผลการทารายการ (ตามที่มีอยู่ในแต่ละบริ การ) ให้ กบั ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับทราบ ผ่านช่องการรับ/ส่ง ข้ อมูลที่ได้ จดั ทาไว้ ในแต่ละบริ การ โดยผู้ขอใช้
บริ การต้ องเรี ยกดูข้อมูลรายงานด้ วยตนเอง จากระบบนันๆที
้ ่ใช้ บริ การ ซึง่ รายงานดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ งผลการทารายการตามข้ อเท็จจริ งที่เกิดขึ ้นเท่านัน้ ธนาคาร
จะไม่รับผิดชอบหากผลของรายงานดังกล่าวเป็ นผลการสูญเสียที่เกิดขึ ้นจากคาสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ ก ารในการทารายการ

3. ควำมรั บผิดชอบ และ/หรื อ ชดเชยต่ อควำมเสียหำย
3.1

3.2

3.3

3.4

ธนาคารจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจาก (1) การกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของธนาคาร หรื อ (2) ธนาคารไม่ได้ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ระงับการโอนเงินหรื อ
การอายัดเครื่ องมือโอนเงินและต่อมาเกิดรายการโอนเงินขึ ้น หรื อ (3) ธนาคารยังไม่ได้ สง่ มอบเครื่ องมือโอนเงินให้ แก่ผ้ ขู อบริ การและเกิ ดรายการโอนเงินโดยมิชอบเกิดขึ ้น หรื อ
(4) เกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบและมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้ บริ การ แต่ทงนี
ั ้ ้ ธนาคารจะรับผิดเฉพาะความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ ้นได้ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ ้นจากพฤติการณ์พิเศษ
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ ้นเนื่องจากสาเหตุดงั ต่อไปนี ้
3.1.1 ผู้ขอใช้ บริ การไม่สามารถใช้ บริ การ CIMB Biz-Channel ได้ จากการที่ธนาคารไม่ให้ บริ การตามกรณีที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.7
3.1.2 ความผิดพลาด หรื อ ความบกพร่ องของระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อเครื อข่ายการสื่อสารอื่น
3.1.3 เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ เช่น คอมพิวเตอร์ ถกู ไวรัสคอมพิวเตอร์ รบกวน หรื อการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่า หากพบว่ามีข้อบกพร่ องที่เกี่ ยวกับระบบ CIMB Thai Biz-Channel จากการใช้ บริ การ หรื อมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ผู้ขอใช้
บริ การจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบในทันที พร้ อมด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้ ได้ แก่ วันและเวลาที่ทารายการ, ชื่อและเลขที่บญ
ั ชีหลัก, เลขที่บญ
ั ชี ที่โอนเงินออก และเลขที่บญ
ั ชีที่โอนเงิน
เข้ า, ประเภทของบริ การ, จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อออกจากบัญชี, ชื่อ สถานที่ติดต่อของผู้ขอใช้ บริ การและผู้แจ้ ง, ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น, และ/หรื อ ข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอใช้ บริ การจะทาการยืนยันเป็ นหนังสือแก่ ธนาคารอี กครัง้ เพื่อให้ ธนาคารใช้ เป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบข้ อผิดพลาด โดยธนาคารจะดาเนินการ
สอบสวนให้ เสร็ จสิ ้นภายในเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องเรี ยน และแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วนั ที่ทราบผลการสอบสวน เบื ้องต้ น
จะแจ้ งผลให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบผ่านทางโทรศัพท์ และกรณีถ้าผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์ต้องการเอกสารลายลักษณ์อกั ษร ธนาคารจะดาเนินการตามคาร้ องดังกล่าว
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการให้ บริ การของธนาคาร เช่น ความผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบการโอนเงิน ธนาคารขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบและแก้ ไข
ปั ญหาหรื อติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อแก้ ปัญหาโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งหรื อขอความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การ และผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการแก้ ไขตามที่
ธนาคารเห็นสมควร เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวโดยพลัน
ในกรณีหากมีข้อมูลที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินได้ อันมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของทางฝั่ งผู้ขอใช้ บริ การ ในเรื่ องความถูกต้ องและสมบูรณ์ของข้ อมูล ที่สง่ มาให้ ธนาคาร
หรื ออาจเกิดความผิดพลาดของระบบธนาคาร ที่เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถทารายการโอนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบทันที เว้ นแต่ จะมีเหตุสดุ วิสยั
และถ้ าข้ อมูลโอนเงินเป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชีของธนาคาร ธนาคารจะคืนเงินเข้ าบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การภายในวันที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ทารายการ กรณี การโอนเงินข้ ามธนาคาร
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3.5

3.6

ธนาคารจะคืนเงินเข้ าบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การภายในวันที่ได้ รับเงินคืนจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหรื อองค์กรอื่นใดในฐานะสื่อกลางการโอ นเงินระหว่างธนาคารและ
สถาบันการเงิน
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงที่จะรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายแก่ธนาคารเต็มจานวนตามความเป็ นจริ ง สาหรับความสูญเสีย รวมถึงค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากการไม่ปฏิบตั หิ รื อ
ความประมาทเลินเล่อของผู้ขอใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้อันส่งผลกระทบเสียหายต่อธนาคารไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และให้ ถือ เป็ นความรับผิดชอบของผู้
ขอใช้ บริ การต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าการชดใช้ คา่ เสียหายจะเสร็ จสิ ้น ถึงแม้ ว่าจะมีการยกเลิกข้ อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ หรื อบอกเลิกบริ การ CIMB Thai Biz-Channel
ในกรณี มีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนื อความคาดหมายหรื อการควบคุมของธนาคาร เช่น ปั ญหาทางด้ านพลังงาน, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การกระทาของ
บุคคลภายนอกหรื อนโยบายของรัฐ,อัคคีภยั , การประท้ วง, การจลาจล และ/หรื อ เหตุอื่นใดในทานองเดียวกันนี ้ ซึง่ เป็ นเหตุให้ การใช้ บริ การหรื อการให้ บริ การตามข้ อกาหนด
และเงื่ อนไขนี เ้ กิดขัดข้ องหรื อมีอุปสรรคต่อการใช้ งาน หรื อเป็ นผลให้ ข้อมูลผิดพลาด หรื อไม่สามารถใช้ บริ การได้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะไ ม่ยกเอาเหตุดงั กล่าวขึ ้นเป็ นข้ อ
เรี ยกร้ องให้ ธนาคารรับผิดใดๆทังสิ
้ ้น

4. กำรรั กษำข้ อมูลอันเป็ นควำมลับ
4.1

4.2
4.3

ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและอนุญาตให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารและ/หรื อ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ขอใช้ บริ การ หรื อธุรกิจของผู้ขอใช้ บริ การได้
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ต่อ ก) บริ ษัทแม่ของธนาคาร และ/หรื อ บริ ษัทในเครื อของบริ ษัทแม่ของธนาคารที่เกี่ ยวข้ องซึ่งรวมถึงสานักงานสาขาของบริ ษัทดังกล่าว
ทังหมด
้
(ซึง่ ต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า “กลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ”) รวมถึงกรรมการลูกจ้ าง ผู้รับจ้ าง ผู้แทน ตัวแทน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ คาปรึ กษาด้ านต่างๆ ของกลุ่ม
ธนาคารซีไอเอ็มบี และ/หรื อ ข) หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกากับดูแลซึง่ มีขอบเขตอานาจเหนือธนาคาร หรื อหน่วยงานใดๆ ในกลุม่ ธนาคารซีไอเอ็มบีเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริ หาร และ/หรื อ กากับดูแลความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธนาคารตลอดจนการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การอานวยสินเชื่อ การทบทวนสินเชื่อ การต่ออายุสญ
ั ญาสินเชื่อ
หรื อการจัดการสินเชื่อ และการป้องกันความเสี่ยงสาหรับบัญชีสินเชื่อทังหมดเป็
้
นครัง้ คราวในภายหน้ า รวมถึงการจัดทาฐานข้ อมูลการรวบรว มสถิติ การเสนอบริ การของ
ธนาคารเพื่ อใช้ ใ นการส่ง เสริ ม การขาย หรื อการขายผลิ ตภัณ ฑ์ อื่นๆ หรื อทาการตลาดผลิตภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใดๆ ของกลุ่ม ธนาคารซี ไ อเอ็ม บี หรื อเพื่ อใช้ บ ริ ก ารจาก
บุคคลภายนอกในการดาเนินการให้ บริ การของกลุม่ ธนาคารซีไอเอ็มบี หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควรไม่ว่าผู้รับข้ อมูลดังกล่าวจะมีสถานที่ประกอบการอยู่
ในประเทศไทยหรื อต่างประเทศก็ตาม
ธนาคารอาจใช้ ข้อมูลของผู้ขอใช้ บริ การที่ได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารในการระบุตวั และตรวจสอบความถูกต้ องของผู้ขอใช้ บริการตามที่เห็นสมควรเพื่ อให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริการในบาง
ธุรกรรมตามที่ธนาคารเห็นสมควร เช่น การสอบถามยอด และการระงับการให้ บริ การ เป็ นต้ น
ผู้ใช้ บริ การตกลงจะรักษาเลขประจาตัวลูกค้ าและรหัสลับส่วนตัวไว้ เป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให้ ผ้ ใู ดทราบ ในกรณี ที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รั บความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจาก
เลขประจาตัวลูกค้ าหรื อรหัสลับส่วนตัวสูญหาย หรื อมีบคุ คลอื่นล่วงรู้ รหัสดังกล่าวธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้น

5. กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรใช้ บริกำร และ/หรื อ เอกสำรเกี่ยวกับกำรใช้ บริกำร
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล และ/หรื อ เงื่อนไขสาหรับบริ การ CIMB Thai Biz-Channel เช่น เงื่อนไขในการอนุมตั ิเกี่ยวกับการใช้ บริ การ, เปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจลงนาม,
เงื่อนไขการใช้ บริ การสาหรับบริ การที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที โดยใช้ แบบฟอร์ มการแจ้ งและเปลี่ยนแปลงข้ อมูลตามที่ธนาคารกาหนด
กรณีที่ธนาคารไม่ได้ รับแจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลรายละเอียดการใช้ บริ การดังกล่าวจากผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคารจะใช้ และยึดถือข้ อมูลตามข้ อมูลล่าสุดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งไว้
กับธนาคาร
ธนาคารถือว่าบรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของธนาคารที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทางไปรษณีย์, โทรสาร (Fax), หรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่ผ้ ู
ขอใช้ บริ การแจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ในแบบฟอร์ มการแจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลล่าสุดให้ ถือว่าเป็ นการจัดส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าเป็ นหน้ าที่
ของผู้ขอใช้ บริ การที่จะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรื อที่ตดิ ต่อให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ/หรื อ ตามวิธีที่ธนาคารกาหนดในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสทิ ธิแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การตามที่ ธนาคารเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงในข้ อที่
ผู้ขอใช้ บริ การเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ หาก
ผู้ขอใช้ บริ การยังคงใช้ บริ การต่อไปหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ ยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การที่เปลี่ยนแปลงนันแล้
้ ว
ธนาคารมีสิทธิที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงประเภท หรื อแบบ หรื อรายการเฉพาะของอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือคอมพิวเตอร์ ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การจาเป็ น ต้ องใช้ ในการเชื่อมต่อกับ CIMB
Thai Biz-Channel หรื อขอให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การยกระดับโปรแกรมซอฟท์แวร์ หรื อโปรแกรมการค้ นหาข้ อมูลทางเครื อข่ายได้ ในกรณี ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่ดาเนินการดั งกล่าวตามที่
ธนาคารร้ องขอ ธนาคารสามารถปฏิเสธที่จะดาเนินการตามคาสัง่ ของผู้ขอใช้ บริ การได้

6. ข้ อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับรหัสลับส่ วนตัว รหัสองค์ กร และ/หรื อ รหัสสำหรั บผู้ใช้ งำนระบบ
6.1
6.2

ธนาคารจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการและเงื่อนไขในการเข้ าใช้ บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเข้ าใช้ บริ การด้ วยรหัสประจาตัวของผู้ขอใช้ บริ การ (Corp ID) รหัสผ่าน (Password),
รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID), รหัสผ่าน OTP (One Time Password) (ถ้ ามี) ที่ได้ รับจากธนาคารตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรักษารหัสประจาตัวของผู้ขอใช้ บริ การ (Corp ID), รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID), รหัสผ่าน (Password), รหัสผ่าน OTP (One Time Password) เพื่อ
การเข้ าใช้ บริ การรหัสผ่านเพื่อส่งข้ อมูลสาหรับการใช้ บริ การผ่านช่องทางการทาธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรหัสผ่านเพื่อใช้ งานอุปกรณ์เพื่อการกาหนดสิทธิในการทา
รายการ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสร้ างและแปลรหัส (Token) และ/หรื อ อุปกรณ์อื่นใด ที่ทาหน้ าที่ในลักษณะดังกล่าว ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “อุปกรณ์ในการทารายการ” รวมถึงรหัส
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6.3

6.4
6.5

6.6

6.7
6.8

อื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกับการเข้ าใช้ บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเรี ยกด้ วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็ นรหัสที่ธนาคารเป็ นผู้กาหนดให้ ห รื อเป็ นรหัสที่ผ้ ขู อใช้ บริ การหรื อผู้ใช้ งาน
(User) ของผู้ข อใช้ บ ริ ก ารเป็ นผู้ก าหนดเองก็ ตาม (ถ้ า มี แ ล้ ว แต่ ก รณี ) ซึ่ง ต่อไปนี ห้ ากไม่ เ รี ย กรหัสประจ าตัว หรื อรหัสผ่า นอื่ นใดที่ ก ล่า วข้ า งต้ นอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง โดย
เฉพาะเจาะจงจะเรี ยกรวมกันและแทนกันว่า “รหัสประจาตัว” ไว้ เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยให้ ผ้ ใู ดทราบ รวมทังจะต้
้ องดาเนินการให้ ผ้ ใู ช้ งาน (User) ของผู้ขอใช้ บริ การและ/
หรื อ บุคคลใดๆ ก็ตามที่อยู่ในความควบคุมของผู้ขอใช้ บริ การในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรื ออ้ อมก็ตามปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าวโดยเคร่ งครัดด้ วย
กรณีที่รหัสประจาตัว หรื อ อุปกรณ์เพื่อการทารายการของผู้ขอใช้ บริ การ ชารุ ด หรื อสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ หน่วยงานของธนาคารซึง่ ทาหน้ าที่ใน
การกากับดูแลระบบงานและการให้ บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ทราบ และขอระงับการทาธุรกรรมก่อนหน้ าวันที่ธนาคารจะได้ กระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามคาขอดังกล่าว หรื อขออายัด หรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อทารายการดังกล่าวทันที รวมทังท
้ าหนังสือยืนยันให้ แก่ธนาคารตามที่กาหนด โดยธนาคารจะ
ดาเนินการระงับการทาธุรกรรม หรื ออายัด หรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวโดยเร็ วนับแต่เวลาที่ได้ รับ แจ้ งและได้ รับหนังสือยืนยันจากผู้
ขอใช้ บริ การดังกล่าว ทังนี
้ ผ้ ้ ขู อใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระค่าใช้ จ่ายใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการขอระงับการทาธุรกรรมทางการเงิน และ/หรื อรหัสประจาตัว และ/หรื ออุปกรณ์
เพื่อทารายการดังกล่าวทังสิ
้ ้นทุกประการ และยอมรับว่าการใดๆที่ธนาคารได้ ดาเนินการไปตามคาขอของผู้ขอใช้ บริ การก่อนที่ธนาคารจะได้ ระงับการทาธุรกรรม และ/หรื อ การ
ใดๆที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการของผู้ขอใช้ บริ การก่อนที่ธนาคารจะได้ ทาการอายัด หรื อระงับการ
ใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อทารายการดังกล่าว ให้ มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การและผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบทุกประการ
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) เพื่อการเข้ าใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ รหัสผ่านเพื่อใช้ งานอุปกรณ์ เพื่อทารายการเมื่อใดก็ได้
ตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด
กรณีรหัสประจาตัว และ/หรื อ รหัสผ่าน ถูกระงับ (Locked) ผู้ขอใช้ บริ การโดยผู้ใช้ งาน (User) จะต้ องแจ้ งธนาคารขอปลดล็อค (unlocked) ด้ วยตัวเอง โดยธนาคารจะทาการ
ตรวจสอบตัวตนผู้ใช้ งาน (User) ด้ วยวิธีตา่ งๆ เช่น คาขอถูกส่งจากอีเมลที่ register ไว้ ในระบบหรื อไม่ เป็ นต้ น สาหรับในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีความประสงค์จะขอเพิ่ม-ยกเลิก
ผู้ใช้ งาน (User), เปลี่ยนแปลงข้ อมูลของผู้ใช้ งาน (User) หรื อ ตังรหั
้ สผ่านใหม่ (Reset Password) ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอเปลี่ยนแปลง/แก้ ไขข้ อมูล
ดังกล่าวให้ แก่ธนาคารได้ ทราบ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
ธนาคารได้ ออกและส่งมอบรหัสประจาตัวของผู้ขอใช้ บริ การ (Corp ID) รหัสประจาตัวผู้ใช้ งาน (User ID), รหัสผ่าน (Password), รหัสผ่าน OTP (One Time Password)
รวมทังอุ
้ ปกรณ์เสริ มความปลอดภัย (Token) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยชอบธรรมแล้ วเมื่อมีการลงนามรั บไว้ เป็ นหลักฐาน ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่ารหัสประจาตัว และ/หรื อ
รหัสผ่านต่างๆอยู่นอกเหนือความควบคุมของธนาคารซึง่ เป็ นผู้สง่ แล้ ว
ผู้ขอใช้ บริการรับทราบและตกลงว่าธนาคารจะเป็ นผู้ตรวจสอบเฉพาะในส่วนของผู้ใช้ งานระบบที่ธนาคารเป็ นผู้สร้ างขึ ้นให้ เท่านัน้ ความเสีย หายใดๆที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากนี ้ผู้
ขอใช้ บริการจะเป็ นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงที่จะจัดทาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ งานระบบ (User), ข้ อมูลทัว่ ไปทางบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ, วิธีการอนุมตั ริ ายการ (Authorization Matrix), วงเงิน
อนุมตั ิต่อวัน และ/หรื อ ต่อรายการ เป็ นต้ น อย่างเพียงพอในเอกสารสมัครใช้ บริ การทางอินเทอร์ เน็ต Online Banking (ibanking), บริ การพิเศษบน Online Banking, บริ การ
Bulk Transaction, และ/หรื อ บริ การอิเล็คทรอนิคส์ในรู ปแบบ SFTP (Secure File Transfer Protocol) และ/หรื อ ช่องทางอื่นใดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีความประสงค์จะขอใช้ บริการ
ให้ กบั ธนาคารในภายหน้ า โดยผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าข้ อมูลรายละเอียดดังกล่าวที่จดั ทาขึ ้นในคราวนันๆ
้ หรื อที่อาจจะจัดทาขึ ้นในภายหน้ า เป็ นส่วนหนึง่ ของบันทึกข้ อตกลง
เพิ่มเติมฉบับนี ้

7. ข้ อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ เสริมควำมปลอดภัย (Token) และ/หรื ออุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เพื่อทำรำยกำร
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์เพื่อทารายการที่ธนาคารมอบให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การ (ถ้ ามี) เป็ นของธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเก็บรักษาอุปกรณ์เพื่อการทารายการไว้ เป็ นอย่างดีในที่
ปลอดภัย และดาเนินการใดๆ เพื่อป้องกันมิให้ มีการนาอุปกรณ์เพื่อทารายการไปใช้ โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยบุคคลใดก็ตาม ทังนี
้ ผ้ ้ ขู อใช้ บริ การไม่มีสทิ ธิอนุญาตให้ ผ้ บู คุ คลอื่ นใดที่
ไม่เกี่ยวข้ องใช้ งานอุปกรณ์เพื่อทารายการดังกล่าว หรื อยินยอมให้ อปุ กรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ การครอบครองของบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้ รับความยินยอม
จากธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อนาอุปกรณ์ เพื่อการทารายการไปใช้ งานอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การของธนาคาร และต้ องส่งมอบอุปกรณ์เพื่อการทารายการ
ดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารร้ องขอ เมื่อการใช้ บริ การทางผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งคืนอุปกรณ์ เพื่อการทา
รายการดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคารโดยทันทีในสภาพดี ทังนี
้ ้ กรณี เกิดการเสียหาย อันเป็ นผลจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
มอบหมาย ผู้ขอใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ดงั กล่าวตามที่ธนาคารแจ้ งให้ ทราบ
กรณีอปุ กรณ์ทารายการ ชารุ ด อันเป็ นผลจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมอบหมาย ผู้ขอใช้ บริ การต้ องส่งคาร้ องขอซ่อมแซม
อุปกรณ์ พร้ อมส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อการทารายการดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคาร และธนาคารจะส่งอุปกรณ์ทารายการตัวที่ซ่อมแซมแล้ วเสร็ จกลับคืนให้ ผู้ขอใช้ บริ การ ภายใน 15
(สิบห้ า) วันทาการ หลังจากที่ได้ รับคาร้ อง โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพื่อการซ่อมแซมอุปกรณ์ดงั กล่าวตามที่ธนาคารแจ้ งให้ ทราบ
กรณีอปุ กรณ์ทารายการ สูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องส่งคาร้ อง ขออุปกรณ์ทารายการตัวใหม่ทดแทน ตัวเดิม และธนาคารจะส่งอุ ปกรณ์ทารายการตัวใหม่ให้
ผู้ขอใช้ บริการ ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการ หลังจากที่ได้ รับคาร้ อง โดยผู้ขอใช้ บริการตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอุปกรณ์ดงั กล่าวตามที่ธนาคารแจ้ งให้ ทราบ
กรณีผ้ ขู อใช้ บริการมีความประสงค์จะขอสัง่ หรื อแจ้ งอายัด หรื อระงับการใช้ อปุ กรณ์ทารายการ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องส่งคาร้ อง เป็ นจดหมายลายลักษณ์อกั ษร โดยมีเนื ้อความ
แสดงถึงความประสงค์ดงั กล่าวมายังธนาคาร และธนาคารจะดาเนินการให้ แล้ วเสร็จตามที่ได้ รับคาสัง่ หรื อรับแจ้ งจากผู้ใช้ บริการภายใน 3 (สาม) วันทาการ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกให้ บริการอุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย (Token) ในบางช่องทาง และ/หรื อ บริ การของธนาคารแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก แก้ ไข หรื อปฏิเสธที่จะออกหรื อทดแทนอุปกรณ์เสริ มความปลอดภัย (Token) ใหม่ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการโดยไม่ต้องแจ้ งให้ กบั ผู้ขอใช้ บริ การ
ล่วงหน้ าหรื อต้ องแสดงเหตุผลใดๆ
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8. กำรยกเลิก และ/หรื อ บอกเลิกกำรใช้ บริกำร
8.1

8.2

8.3

ธนาคารมีสทิ ธิจะยกเลิกการบริ การได้ ทนั ที โดยมิต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
8.1.1 การกระทาผิดใดๆ ของผู้ขอใช้ บริ การในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น มีข้อมูลหรื อการตรวจสอบโดยหรื อจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานใดๆ ของรัฐ เช่น สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็ นต้ น ว่าผู้ขอใช้ บริ การหรื อธุรกรรมใดๆ ของผู้ขอใช้ บริ การมีมลู หรื อความเสี่ยงในระดับสูงตามนัยของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ คาสัง่ ระเบียบ และ/หรื อ ข้ อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น หรื อธนาคารมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าการกระทาของผู้ขอใช้ บริ การจะเป็ นการฝ่ าฝื น หลีกเลี่ยง หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
8.1.2 การกระทาความผิดใดๆ ของผู้ใช้ บริ การที่ก่อให้ เกิดความเสียหายจนระบบการให้ บริ การของธนาคารไม่สามารถใช้ การได้
8.1.3 การกระทาความผิดใดๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่รบกวนการใช้ สิทธิของบุคคลอื่น ความพยายามให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่ไม่จาเป็ นเพื่อการออกแบบ พัฒนา หรื อยกระดับ
โปรแกรมซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ซงึ่ ไม่ได้ รับอนุญาต หรื อการรบกวนก่อให้ เกิดความสับสนต่อรายการทางบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ เครื อข่าย
8.1.4 ผู้ขอใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและเงื่อนทัว่ ไปฉบับนี ้ หรื อตามที่ระบุในคาขอใช้ บริ การแต่ละประเภท รวมทังสั
้ ญญา และ/หรื อ เอกสารอื่นใดที่ได้ ทาหรื อจะได้
ทาขึ ้นเกี่ยวกับการการใช้ บริ การของธนาคาร
8.1.5 ธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ
ธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ บริ การทังหมดหรื
้
อเฉพาะบริ การใดบริ การหนึ่ง ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยการแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้ อย 30 (สามสิบ) วัน และไม่จาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ขอใช้ บริ การ ทั ง้ นี ้ การยกเลิกการให้ บริ การของธนาคารตามข้ อ 8.1 และข้ อ 8.2 จะไม่มี
ผลกระทบต่อสิทธิของธนาคารที่จะเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การปฏิบตั หิ น้ าที่ที่มีอยู่กบั ธนาคารจนครบถ้ วน
ผู้ขอใช้ บริ การมีสทิ ธิยกเลิกการใช้ บริ การทังหมดหรื
้
อเฉพาะบริ การใดบริ การหนึ่ง โดยจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างน้ อยเป็ นระยะเวลา 30
(สามสิบ) วัน
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