ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปกำรใช้ บริกำร Mobile Application
โปรดอ่านและทาความเข้ าใจข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ Mobile Application ฉบับนี ้ (และที่อาจมีการแก้ ไขหรื อ
แทนที่เป็ นครัง้ คราว) (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “สัญญำ”) โดยในการเข้ าใช้ Mobile Application และ/หรื อใช้ บริ การของธนาคาร
ท่านตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญานี ้ทังสิ
้ ้น
1. คำนิยำม
“Mobile Application” หมายถึง CIMB THAI Digital Banking or “CIMB TH” ซึง่ ให้ บริการโดยธนาคาร
“ควำมสูญเสีย” หมายถึง ความสูญเสียทังจ
้ านวนหรื อส่วนใดส่วนหนึง่ ความเสียหาย (ทางการเงินและอื่นๆ) การบาดเจ็บ
ความอับอาย ค่าใช้ จา่ ย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ซึง่ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามเกณฑ์การ
ชดใช้ คา่ เสียหายเต็มจานวน
“เจ้ ำหน้ ำที่” หมายถึง กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน หรื อผู้ให้ บริ การของธนาคาร
“บัญชี” หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีกองทุนหรื อบัญชีอื่นๆตามที่ได้ มีการเข้ าถึงผ่าน
Mobile Application ตามที่กาหนดขึ ้นโดยธนาคารเป็ นครัง้ คราว หรื อบัญชีอื่นๆ ที่มีการเปิ ดใหม่ในอนาคต
“บริกำรของธนำคำร” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ได้ ระบุไว้ ที่นี ้หรื ออาจจัดหาให้ โดยธนาคาร และ/หรื อบริ ษัทในเครื อ
และบริ ษัทร่วมเป็ นครัง้ คราวทางอินเตอร์ เน็ต
“รหัสสำหรับเข้ ำใช้ งำน” หมายถึง ตัวระบุผ้ ใู ช้ (User Identifier) รหัสผ่าน (Pin, Password หรื อ Passcode) โทเค็น
(Token) รหัสโปรแกรม (Application ID) รหัสลูกค้ าของธนาคาร (CIF Number) และ/หรื อ รหัส One Time Password
(OTP) และ/หรื อ เครื่ องมือหรื อวิธีการอื่นใด (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ลายนิ ้วมือ (Finger Print) การสแกนใบหน้ า (Face
ID) หรื อข้ อมูลทางชีวภาพ (Biometric) อื่นใด) ทังที
้ ่ได้ รับจากธนาคาร หรื อที่ทา่ น อุปกรณ์สอื่ สารของท่าน ระบบปฎิบตั ิการ
(Operating System) Mobile Application หรื อที่ระบบ โปรแกรม หรื อบุคคลอื่นได้ สร้ างขึ ้น ไม่วา่ จะได้ จดั เก็บไว้ ในอุปกรณ์
สือ่ สารของท่านไม่วา่ จะโดยวิธีการใดๆหรื อไม่ ที่ทา่ นใช้ สาหรับการเข้ าใช้ (Log In) หรื อ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ รหัสสาหรับเข้ าใช้
งาน เพื่อเข้ าใช้ Mobile Application และ/หรื อ บริ การต่าง ๆ ของธนาคาร
“วันทำกำร” หมายถึง วันที่ธนาคารเปิ ดดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
“ท่ ำน” “ของท่าน” หรื อ “ตัวท่านเอง” หมายถึง ลูกค้ าของธนาคารซึง่ ใช้ บริ การ Mobile Application และ/หรื อ บริ การของ
ธนาคารผ่าน Mobile Application หรื อวิธีการอื่นๆในการเข้ าถึงตามที่ธนาคาร ได้ กาหนดหรื ออนุมตั ิไว้
“ธนำคำร” หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) และรวมถึงบริ ษัทในเครื อและผู้รับโอน
“อุปกรณ์ ส่ อื สำร” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ในการเข้ าใช้ หรื อเพื่อเข้ าใช้ Mobile Application
2. กำรสมัครและกำรลงทะเบียน Mobile Application
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2.1Mobile Application นี ้เปิ ดให้ ลกู ค้ าซึง่ มีอายุ 15 ปี บริ บรู ณ์ มีบญ
ั ชีหนึง่ บัญชีหรื อมากกว่ากับธนาคารและลงทะเบียนเข้ า
ใช้ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้ และตามระเบียบวิธีการที่ธนาคารกาหนด
2.2 บัญชีซงึ่ ต้ องใช้ ลายมือชื่อมากกว่า 2 ลายมือชื่อในการทาธุรกรรมไม่สามารถใช้ บริการ Mobile Application ได้
2.3ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะรับหรื อปฏิเสธการลงทะเบียนหรื อการเข้ าใช้ Mobile Application ของท่าน หรื อธนาคารอาจ
จากัดการเข้ าใช้ หรื อการเข้ าทาธุรกรรม หรื อยกเลิกหรื อระงับการเข้ าใช้ Mobile Application ของท่านโดยไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งเหตุผล หรื อแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าแต่อย่างใด

3. กำรยอมรับข้ อกำหนดและเงื่อนไข
3.1 ท่านรับทราบว่าครัง้ แรกที่ทา่ นสมัครเข้ าใช้ Mobile Application นัน้ ให้ ถือว่าท่านได้ อา่ น เข้ าใจ และตกลงที่จะปฏิบตั ิ
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้ และท่านรับทราบและยอมรับความเสีย่ งใดๆทีเ่ กิดขึ ้นจากการทาธุรกรรม
ผ่านอินเตอร์ เน็ตและสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ความปลอดภัยของข้ อมูล การสูญหายและ
ความถูกต้ องแท้ จริ งของข้ อมูล ความล่าช้ า ขัดข้ อง ล้ มเหลวในการรับและส่งข้ อมูล การถูกดักจับและ/หรื อโจรกรรม
ข้ อมูล การปลอมแปลงตัวตนและ/หรื อข้ อมูล และไวรัสคอมพิวเตอร์ )
3.2 ท่านตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้
Application ของธนาคาร

รวมถึงระเบียบวิธีการในการเข้ าและใช้

Mobile

3.3 Mobile Application เป็ นบริ การเสริ มเพื่อความสะดวกในการเข้ าทาธุรกรรมของท่าน ท่านสามารถเข้ าทาธุรกรรมโดย
ผ่านทางช่องทางปกติของธนาคารได้
3.4 ท่านตกลงและรับทราบว่า
ก. ในกรณีที่ทา่ นสมัครเข้ าใช้ Mobile Application โดยผ่านการยืนยันตัวตนทางบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร
ท่านจะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลผลิตภัณฑ์/บริ การของธนาคารที่ทา่ นมีอยูท่ งหมดซึ
ั้
ง่ สามารถรองรับ/ทา
ธุรกรรมผ่าน Mobile Application ได้
ข. ในกรณีที่ทา่ นสมัครเข้ าใช้ Mobile Application โดยผ่านการยืนยันตัวตนทางบัญชีสนิ เชื่อที่มอี ยูก่ บั
ธนาคาร ท่านจะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลสินเชื่อที่ทา่ นมีอยูก่ บั ธนาคารทังหมด
้
(แต่ไม่รวมถึงข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์/บริ การประเภทอื่น)

4. ควำมรับผิดชอบสำหรับรหัสสำหรับเข้ ำใช้ งำนและอุปกรณ์ ส่ อื สำร
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4.1 ท่านตกลงว่าท่านจะเก็บรหัสสาหรับเข้ าใช้ งาน ไว้ เป็ นความลับและไม่ใช้ ร่วมกับบุคคลอื่นหรื อเปิ ดเผยรหัสสาหรับเข้ า
ใช้ งานแก่บคุ คลอื่นไม่วา่ ด้ วยเหตุผลหรื อไม่วา่ จะกรณีใดๆ รวมถึงการเปิ ดเผยต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคารด้ วย
4.2 ท่านจะปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยทังหมดที
้
่ธนาคารได้ กาหนดไว้ ที่เกี่ยวกับรหัสสาหรับเข้ าใช้ งานของท่าน
ตลอดจนจะใช้ ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ บคุ คลอื่นไม่สามารถหรื อได้ รับอนุญาตให้ ใช้ รหัสสาหรับเข้ าใช้ งาน
ของท่าน หรื อเข้ าใช้ Mobile Application ผ่านอุปกรณ์สอื่ สารของท่าน
4.3 ท่านตกลงว่า ท่านจะรับผิดชอบการเข้ าใช้ และ/หรื อการใช้ Mobile Application ทังหมดตลอดเวลาไม่
้
วา่ จะเป็ นการ
ดาเนินการโดยท่านหรื อบุคคลอื่นที่อ้างว่าเป็ นท่าน หรื อบุคคลใดที่ใช้ รหัสสาหรับเข้ าใช้ งานและ/หรื ออุปกรณ์สอื่ สาร
ของท่านเข้ าใช้ และ/หรื อใช้ Mobile Application
4.4 หากท่านพบหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ารหัสสาหรับเข้ าใช้ งานหรื ออุปกรณ์สอื่ สารของท่านถูกนาไปใช้ โดยไม่ได้ รับ
อนุญาตไม่วา่ ทางใดทางหนึง่ และ/หรื อท่านได้ รับข้ อความ ข้ อมูล หรื อข่าวสารที่ระบุวา่ ได้ มกี ารทาธุรกรรมที่ไม่ได้ รับ
อนุญาตหรื อไม่ได้ ทาขึ ้นเพื่อท่าน ท่านจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบโดยทันที ทังนี
้ ้
(ก) หากท่านแจ้ งธนาคารล่าช้ าไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ท่านจะต้ องรับผิดชอบธุรกรรมทังหมดที
้
่ได้ ทาขึ ้นและรับผิดชอบ
ความสูญเสียที่เกิดขึ ้นภายหลังเวลาดังกล่าวจนกว่าธนาคารจะได้ รับแจ้ งจากท่านและได้ บนั ทึกการแจ้ งดังกล่าว
(ข) ท่านจะรับผิดชอบธุรกรรมดังกล่าวทังหมดซึ
้
ง่ ทาผ่าน Mobile Application ไม่วา่ จะเป็ นการทาโดยท่านหรื อได้ รับ
อนุญาตจากท่านหรื อไม่ก็ตาม จนกว่าธนาคารได้ รับและบันทึกการแจ้ งดังกล่าวตามที่ระบุข้างต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อไม่ให้
เกิดข้ อสงสัยใดๆ ท่านจะรับผิดชอบธุรกรรมทังหมดที
้
่ทาผ่าน Mobile Application จนถึงเวลาที่ได้ มีการแจ้ งและ
บันทึกไว้ ตามข้ อนี ้
(ค) หลังจากทีธ่ นาคารได้ รับแจ้ งจากท่าน ท่านตกลงและรับทราบว่า ธนาคารอาจใช้ สทิ ธิและดุลยพินิจในการระงับ
การเข้ าใช้ Mobile Application ของท่านไว้ จนกว่าจะมีการดาเนินการขอออกรหัสสาหรับเข้ าใช้ งานใหม่ และ/หรื อ
การดาเนินการใดๆตามที่ธนาคารเห็นสมควรแล้ ว
4.5 โดยไม่คานึงถึงข้ อกาหนดอื่นๆในสัญญานี ้และเพื่อไม่ให้ เกิดข้ อสงสัย หากมีการใช้ รหัสสาหรับเข้ าใช้ งานหรื ออุปกรณ์
สือ่ สารของท่านโดยไม่ได้ รับอนุญาตซึง่ เกิดจากการกระทาของท่าน การทุจริ ต การเปิ ดเผย การใช้ ในทางที่ผิดหรื อโดย
มิชอบ อย่างจงใจ ท่านต้ องรับผิดชอบการใช้ ดงั กล่าวแม้ วา่ จะได้ ทาการแจ้ งไว้ ตามข้ อ 4.4 ข้ างต้ นแล้ วก็ตาม
4.6 ท่านตกลงรับผิดชอบจัดหามาตรการรักษาความปลอดภัยของท่านเพื่อป้องกันการเข้ าทาธุรกรรมและบัญชีโดยไม่ได้
รับอนุญาตผ่านการใช้ บริ การ Mobile Application และอุปกรณ์สอื่ สาร ท่านต้ องปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยอื่นๆที่
ธนาคารกาหนดขึ ้นตามที่ทา่ นได้ ตกลงกับธนาคารหรื อที่ธนาคารได้ แจ้ งให้ ทา่ นทราบไม่วา่ จะในกรณีใด
4.7 ท่านตกลงและรับทราบว่าการเก็บรหัสสาหรับเข้ าใช้ งานในอุปกรณ์สอื่ สาร และการเรี ยกใช้ รหัสสาหรับเข้ าใช้ งาน
ดังกล่าวผ่านทางเครื่ องมือหรื อวิธีการอื่นใด เช่น ลายนิ ้วมือ การสแกนใบหน้ า หรื อโดยข้ อมูลทางชีวภาพอื่นใดมิได้ อยู่
ในความควบคุมของธนาคาร ท่านตกลงรับความเสีย่ งภัยและความเสียหายต่างๆทีเ่ กิดขึ ้นเนื่องจากการจัดเก็บและ
การเรี ยกใช้ ดงั กล่าวทุกประการ
4.8 ท่านตกลงทีจ่ ะไม่ใช้ อปุ กรณ์สอื่ สารซึง่ มีการแก้ ไขดัดแปลง ไม่วา่ จะเป็ นการแก้ ไขดัดแปลงระบบปฎิบตั ิการ (เช่น การ
Jailbreak หรื อ การ Root) หรื อการแก้ ไขดัดแปลงการทางาน หรือความปลอดภัยของอุปกรณ์สอื่ สารที่ใช้ ซอฟท์แวร์
หรื อฮาร์ ดแวร์ หรื อการกระทาอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
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5. คำสั่งและกำรอนุญำต
5.1 ท่านต้ องรับผิดชอบการกระทาและคาสัง่ ทังหมดที
้
่สง่ มายังธนาคารผ่าน Mobile Application ของท่านตลอดเวลาไม่
ว่าคาสัง่ เหล่านันจะถู
้ กทาขึ ้นโดยท่านหรื อคนอื่นที่อ้างว่าเป็ นท่าน หรื อบุคคลใดทีใ่ ช้ รหัสสาหรับเข้ าใช้ งานและ/หรื อ
อุปกรณ์สอื่ สารของท่านเข้ าใช้ และ/หรื อใช้ Mobile Application และท่านได้ ตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสทิ ธิที่จะ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ได้ ทา ส่ง หรื อทาให้ มีผลบังคับใช้ ขึ ้นจาก Mobile Application ที่ทา่ นได้ ทา ส่ง หรื อทาให้ มีผลบังคับ
ใช้ ขึ ้น และด้ วยเหตุนี ้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหรื อรับผิดในความสูญเสียใดๆที่ทา่ นอาจได้ รับ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมอันเกิดจากคาสัง่ ดังกล่าว
5.2 คาสัง่ ทังหมดที
้
่สง่ มายังและ/หรื อรับโดยธนาคารผ่าน Mobile Application ของท่านจะถือเป็ นคาสัง่ ตามปกติและจริ ง
แท้ ที่ทา่ นทาขึ ้น เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อสงสัย ธนาคารไม่จาเป็ นต้ องตรวจสอบยืนยันคาสัง่ ดังกล่าวกับท่านเพื่อระบุความ
ถูกต้ อง แต่ธนาคารอาจใช้ สทิ ธิดาเนินการตรวจสอบคาสัง่ เพื่อวัตถุประสงค์ของธนาคารเอง
5.3 โดยให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับตามข้ อ 5.6 คาสัง่ ทังหมดที
้
่สง่ ผ่าน Mobile Application ไม่อาจยกเลิกได้ และจะมีผลผูกพัน
ท่านเมื่อได้ มีการส่งคาสัง่ ดังกล่าว
5.4 ท่านอนุญาตให้ ธนาคารรับและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่สง่ ให้ แก่ธนาคารผ่าน Mobile Application ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะ การถอนเงิน การโอนเงิน หรื อการทาข้ อตกลงกับบัญชีของท่านโดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากท่านอีก
นอกจากนี ้ ท่านตกลงและรับทราบว่าภายหลังที่ธนาคารได้ รับแจ้ งจากท่านตามข้ อ 4.4 จะถือว่าธนาคารได้ รับ
อนุญาตจากท่านในการรับและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่สง่ ให้ แก่ธนาคารผ่าน Mobile Application ไม่วา่ คาสัง่ นันจะท
้ าขึ ้น
โดยท่านเองหรื อบุคคลอื่นที่อ้างเป็ นท่าน หรื อบุคคลใดทีใ่ ช้ รหัสสาหรับเข้ าใช้ งานและ/หรื ออุปกรณ์สอื่ สารของท่านเข้ า
ใช้ และ/หรื อใช้ Mobile Application
5.5 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธและ/หรื อระงับคาขอดาเนินการ คาสัง่ หรื อธุรกรรมของท่านในช่วงเวลาใดก็ได้
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารไม่จาต้ องแจ้ งเหตุผลให้ ทา่ นทราบ หรื อต้ องดาเนินการตรวจสอบคาขอ
ดาเนินการ คาสัง่ หรื อธุรกรรมเช่นว่านันก่
้ อนดาเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด (เช่น คาสัง่ หรื อธุรกรรมนันละเมิ
้
ด
กฎหมายหรื อข้ อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญานี ้ คาสัง่ หรื อธุรกรรมนันไม่
้ สอดคล้ องกับนโยบายหรื อกฎและระเบียบ
ข้ อบังคับของธนาคาร หรื อเหตุอนื่ ใดที่ธนาคารเห็นสมควร)

6. ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำบริกำร
6.1 ท่านตกลงชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทังหมด
้
ค่านายหน้ า ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นอันเนื่องกับการใช้ บริการนี ้ และ
ค่าบริ การที่เกี่ยวข้ องอื่นๆให้ แก่ธนาคารในอัตราและตามวิธีการทีธ่ นาคารได้ วางและ/หรื อกาหนดขึ ้นเป็ นครัง้ คราวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ Mobile Application และ/หรื อบริ การของธนาคารต่างๆที่ได้ นาเสนอไว้
6.2 ธนาคารอาจแจ้ งให้ ทา่ นทราบค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรื อการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
ล่วงหน้ าสามสิบ (30) วันอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อในรูปแบบอื่นตามที่ธนาคารเห็นสมควร หากท่านไม่เห็นด้ วย
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กับการคิดค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และ/หรื อการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริ การดังกล่าว ท่านมีสทิ ธิที่จะ
หยุดใช้ Mobile Application หรื อบริ การของธนาคารที่คา่ ธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรื อการเปลีย่ นแปลง
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การนันเกี
้ ่ยวข้ อง การเข้ าใช้ Mobile Application หรื อการใช้ บริการของธนาคารอย่างใดอย่าง
หนึง่ ที่คา่ ธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรื อการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมนันเกี
้ ่ยวข้ องต่อไป ให้ ถือว่าท่านยอมรับ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และ/หรื อการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริ การดังกล่าว
6.3 ท่านตกลงและอนุญาตให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีใดๆของท่านเพือ่ ชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และ/หรื อค่าปรับ
ซึง่ รวมถึงค่าบริการของรัฐบาล ค่าภาษี อากร หรื อภาษี อันเกิดจากการใช้ Mobile Application และบริ การของ
ธนาคาร
6.4 ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว ซึง่ รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง ค่าโทรศัพท์และค่าโทรคมนาคมสือ่ สาร ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าถึงและการเชื่อมต่อไปยัง Mobile
Application ซึง่ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริ การที่กาหนดโดยผู้ให้ บริ การเครื อข่าย ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหรื อรับ
ผิดในค่าธรรมเนียมและค่าบริ การดังกล่าว

7. กำรเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1 ท่านอนุญาตให้ ธนาคารเปิ ดเผย ข้ อมูลและข่าวสารทังหมดหรื
้
อส่วนใดส่วนหนึง่ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับท่านหรื อบัญชีของท่าน
หรื อธุรกรรมหรื อข้ อตกลงใดๆระหว่างท่านและธนาคาร ให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
(ก) ให้ แก่บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาและ/หรื อบุคคลอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินการให้ เสร็ จสมบูรณ์ ตรวจสอบ หรื อจากัดธุรกรรมหรื อคาสัง่
(ข) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ หน่วยงานราชการและเจ้ าหน้ าที่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ซึง่ รวมถึงคาสัง่ และคาขอของศาล
(ค)

เพื่อพิสจู น์รับรองการมีอยูแ่ ละเงื่อนไขของบัญชีของท่านให้ แก่บคุ คลภายนอก ได้ แก่ บริ ษัทข้ อมูลเครดิตหรื อ
ผู้ทาการค้ า

(ง)

เพื่อให้ บริ การที่เกี่ยวกับบัญชีของท่านหรื อเพื่อให้ สนิ เชื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริ การ เว้ นแต่ทา่ นจะได้ แจ้ งให้
ธนาคารทราบไว้ อย่างเหมาะสม

(จ)

เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบโดยเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

(ฉ)

กรณีที่ทา่ นขอหรื อมอบอานาจให้ ธนาคารกระทาการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื ออย่างอื่น

(ช)

เพื่อปกป้องและป้องกันธนาคารและทรัพย์สนิ ของธนาคาร และ

(ซ)

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดการป้องกันอาชญากรรมและการจับกุมอาชญา
กร

7.2 ท่านได้ มอบอานาจให้ ธนาคาร จัดหาข้ อมูลจากบุคคล องค์กร เจ้ าหน้ าที่ บริ ษัท องค์กร หรื อคณะบุคคล หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ซึง่ เกี่ยวข้ องกับบัญชีของท่านหรื อบริ การของธนาคาร และอนุญาตให้
บุคคลดังกล่าวเปิ ดเผยข้ อมูลที่ธนาคารต้ องการแก่ธนาคารได้

5

8. ควำมรับผิดชอบและกำรดำเนินกำร
8.1 ท่านจะรับผิดชอบดูแลบัญชีที่ทา่ นมีอยูก่ บั ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายในการเข้ าใช้ Mobile Application และท่านตกลง
ยอมรับ และเข้ าใจว่าการเข้ าถึงนี ้ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของผู้ให้ บริ การเครื อข่าย
8.2 ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะไม่รับผิดชอบกรณีทา่ นไม่สามารถเข้ าใช้ Mobile Application หรื อส่วนใดส่วน
หนึง่ ได้ การปฏิเสธธุรกรรม การประมวลผลธุรกรรมที่ไม่ถกู ต้ อง อันเกิดเนื่องจากการที่ทา่ นไม่ใช้ อปุ กรณ์สอื่ สาร
ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อขันตอนการติ
้
ดตัง้ (Configurations) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การไม่ปรับปรุง
(Update/Upgrade) อุปกรณ์สอื่ สาร ฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวตามที่ธนาคารกาหนดหรื อแนะนา
8.3 ท่านตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ิตามมาตรการความปลอดภัยทีเ่ กี่ยวกับบัญชีของท่าน
และการเข้ าและการใช้
Mobile
Application ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาและกฎและระเบียบข้ อบังคับอื่นๆ นโยบายหรื อแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ บงั คับ
อยู่
8.4 ท่านจะให้ ข้อมูล ข่าวสาร และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมและการดาเนินธุรกรรมที่ทาผ่าน Mobile Application ที่
สมบูรณ์ ถูกต้ อง และทันท่วงที แก่ธนาคาร
8.5 ท่านจะไม่เรียกร้ อง ดาเนินการ หรื อฟ้ องร้ องธนาคาร สาหรับการใช้ Mobile Application โดยไม่ได้ รับอนุญาต ท่านจะ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้และสัญญาอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้ องระหว่างธนาคารและท่าน
รวมถึง
กฎระเบียบข้ อบังคับอื่นๆ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่บงั คับใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ทุกเมื่อ
8.6 ท่านจะไม่แทรกแซงการเข้ าและการใช้ Mobile Application หรื อบริ การทางธนาคารของลูกค้ ารายอื่น และท่านจะไม่
ใช้ Mobile Application ไม่วา่ เพือ่ วัตถุประสงค์ใดนอกเหนือไปจากการทาธุรกรรมที่ได้ รับอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับบัญชี
ของท่าน ท่านจะไม่เจาะ พยายามเจาะหรื อเข้ าใช้ Mobile Application บัญชีของลูกค้ าอื่น และ/หรื อบริ การทาง
ธนาคาร โดยไม่ได้ รับอนุญาต ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม และไม่วา่ เพื่อวัตถุประสงค์ใด
8.7 ท่านจะปฏิบตั ิตามมารยาทและขนบธรรมเนียมในการสือ่ สารกับธนาคาร และจะไม่สอื่ สารข้ อมูลลามกอนาจารหรื อ
ก่อให้ เกิดความเสียหายกับธนาคาร ผ่าน Mobile Application หรื อช่องทางอื่นใด
8.8 ท่านจะติดตามเพื่อรับทราบนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องและบังคับใช้ อยูข่ องธนาคาร และข้ อกาหนดอื่นๆที่
ใช้ กบั บัญชีของท่าน บริ การของธนาคาร และ Mobile Application ตามทีธ่ นาคารได้ กาหนดไว้

9. กำรรำยงำนควำมผิดพลำดและกำรสอบถำม
9.1 หากท่านต้ องการรายงานความผิดพลาดหรื อสอบถามหรื อร้ องเรียนใดๆเกี่ยวกับ Mobile Application ท่านอาจส่ง
อีเมล์หรื อโทรศัพท์มาที่ ศูนย์บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์ ของธนาคาร ตามที่อยูแ่ ละหมายเลขติดต่อด้ านล่างนี ี้ ้
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) - CIMB THAI Care Center
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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โทรศัพท์: 0-2626-7777
โทรสาร: 0-2626-7770
อีเมล์: cimbthai.carecenter@cimbthai.com
เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อสงสัยใดๆ โทรศัพท์ทกุ สายที่ติดต่อเข้ ามายัง ศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ของธนาคารอาจถูก
บันทึกไว้ โดยธนาคาร
9.2 โดยอยูภ่ ายใต้ บงั คับตามข้ อ 9.3 ท่านจาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทังหมดที
้
เ่ กี่ยวข้ องกับการรายงาน การสอบถาม หรื อ
การร้ องเรี ยน แก่ธนาคาร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ชื่อของท่าน หมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้ อง รายละเอียดความ
ผิดพลาด ข้ อสอบถาม หรื อข้ อร้ องเรี ยน เหตุผลที่ทา่ นเชื่อว่าเป็ นความผิดพลาดหรื อเหตุผลทีท่ า่ นต้ องการข้ อมูล
เพิ่มเติมและจานวนทีเ่ กี่ยวข้ องกับความผิดพลาดที่สงสัยอยู่ ข้ อสอบถาม หรื อข้ อร้ องเรียน ตามที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่
คานึงถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ ท่านจะไม่เปิ ดเผย Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจาตัว
CIMB Clicks User แก่พนักงานหรื อตัวแทนธนาคาร ตลอดเวลาและไม่วา่ ในสถานการณ์ใด
9.3 กรณีที่การสือ่ สารใดๆเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือเป็ นความลับไม่วา่ จะเกี่ยวกับบัญชีหรื อธุรกรรม
ใดๆของท่านที่เกี่ยวข้ องกันนันหรื
้ ออื่นๆ ธนาคารไม่สนับสนุนให้ สอื่ สารข้ อมูลดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (“อีเมล์”)
หากท่านยังคงใช้ วธิ ีการสือ่ สารดังกล่าวสาหรับการสือ่ สาร ท่านตกลงรับความเสีย่ งแฝงทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการ
วิธีการสือ่ สารดังกล่าว ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบหรื อรับผิดในความปลอดภัยของข้ อมูลดังกล่าวหรื อความสูญเสีย
ที่เกิดขึ ้นจากการสือ่ สารด้ วยวิธีการดังกล่าวแต่อย่างใด
9.4 ในกรณีที่ธนาคารขอให้ ทา่ นจัดทารายงาน คาร้ องเรี ยน หรื อข้ อสอบถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ธนาคาร ท่านตกลง
จัดทารายงาน คาร้ องเรียน หรื อข้ อสอบถามดังกล่าว และส่งมอบให้ แก่ธนาคารภายในสิบ (10) วันทาการหลังการร้ อง
ขอนัน้ หากธนาคาร ไม่ได้ รับรายงาน คาร้ องเรี ยน หรื อข้ อสอบถามดังกล่าวภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ธนาคารไม่
จาเป็ นต้ องดาเนินการสอบสวนและตอบข้ อสอบถามหรื อข้ อร้ องเรียนนัน้
9.5 โดยอยูภ่ ายใต้ บงั คับตามข้ อ 9.6 ธนาคารจะพยายามสอบสวนข้ อร้ องเรี ยน ตอบข้ อสอบถาม หรื อแจ้ งผลการสอบสวน
ให้ ทา่ นทราบเร็ วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ หรื อในกรณีอื่นๆ ภายใน เจ็ด (7) วันทาการหลังได้ รับรายงาน ข้ อสอบถาม หรื อข้ อ
ร้ องเรี ยน หรื อภายใน เจ็ด (7) วันทาการหลังได้ รับรายงาน ข้ อสอบถาม หรื อข้ อร้ องเรี ยนทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
กรณีที่ธนาคารได้ ร้องขอรายงาน คาร้ องเรี ยน หรื อข้ อสอบถามที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามข้ อ 9.4
9.6 หากธนาคาร ต้ องการเวลาเพิ่มเติมในการดาเนินการสอบสวน ธนาคาร จะขยายเวลาที่ระบุไว้ ในข้ อ 9.5 ข้ างต้ นเป็ น
เวลาอันสมควรตามทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นโดยใช้ ดลุ ยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวซึง่ ไม่เกินสามสิบ (30) วันจากวันที่
ได้ รับรายงาน ข้ อสอบถาม หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้ รับรายงาน ข้ อสอบถาม หรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกรณีที่ธนาคาร ได้ ร้องขอรายงาน ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อสอบถามทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามข้ อ 9.4
9.7 ท่านจะให้ ความร่วมมือและช่วยเหลือธนาคารในการดาเนินการสอบสวน
9.8 โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัญญานี ้ ภายหลังการสอบสวนเสร็ จสิ ้น ธนาคาร จะใช้ ความพยายามตามสมควรเพื่อ
แก้ ไขความผิดพลาดโดยทันทีและแก้ ไขปรับเปลีย่ นบัญชีที่จาเป็ น และแจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว
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9.9 ไม่วา่ ในกรณีใดๆก็ตาม ธนาคารจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบผลการสอบสวนภายในเจ็ด (7) วันทาการหลังจากทีก่ ารสอบสวน
ของธนาคาร ในข้ อ 9.5 หรื อ 9.6 เสร็ จสิ ้น แล้ วแต่กรณี
9.10 กรณีที่ทา่ นไม่พอใจผลการสอบสวนหรื อการร้ องเรี ยนของท่าน ท่านอาจอุทธรณ์ผลดังกล่าวต่อ ผู้บริ หารระดับสูงของ
ธนาคาร โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในข้ อ 9.1 ข้ างต้ น

10. ข้ อควำม คำยืนยัน และคำแนะนำ
10.1กรณีที่ธนาคาร ส่งหรื อมอบข้ อความ คายืนยัน หรื อคาแนะนา ท่านต้ องตรวจสอบข้ อความ คายืนยัน หรื อ
คาแนะนา
และแจ้ งธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับข้ อผิดพลาดหรื อการละเว้ นต่างๆในข้ อความ
คายืนยัน หรื อคาแนะนาภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันทีใ่ นข้ อความ คายืนยัน หรื อคาแนะนาตามข้ อ 9 ข้ างต้ น
หากธนาคาร ไม่ได้ รับแจ้ งดังกล่าวภายในหกสิบ (60) วัน ข้ อความ คายืนยัน และคาแนะนาดังกล่าวจะถือเป็ นจริง
และถูกต้ อง

11. กำรปรับปรุ งข้ อมูลลูกค้ ำให้ เป็ นปั จจุบนั
11.1ท่านต้ องแจ้ งธนาคารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อโดยวิธีอื่นๆในทันทีเนื่องจากถือว่าธนาคารต้ องรับผิดชอบ
การเปลีย่ นแปลงหรื อความแตกต่างใดๆในข้ อมูลส่วนบุคคล
และธนาคารมีสทิ ธิที่จะถือว่าข้ อมูลไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงหรื อความแตกต่างใดๆจนกว่าธนาคารจะได้ รับแจ้ งจากท่าน การให้ ข้อมูลระหว่างขันตอนการสมั
้
คร
ใน Mobile Application ไม่ถือเป็ นการปรับปรุงข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติ

12. ควำมรับผิด/กำรยกเว้ นควำมรับผิด
12.1 ธนาคารจะใช้ ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ แน่ใจว่า Mobile Application และบริ การของธนาคารสามารถ
ดาเนินงานและให้ บริ การได้ อย่างไรก็ตาม ท่านตกลงและยอมรับว่าธนาคาร จะไม่ต้องรับประกัน รับรอง หรื อรับผิด
ใดๆเกี่ยวกับ Mobile Application และบริ การของธนาคารที่จดั ให้ โดยธนาคาร ไม่วา่ จะเกิดจากการละเมิด สัญญา
หรื อค่าชดเชย ที่เกี่ยวกับการให้ บริ การ Mobile Application และบริ การของธนาคารไม่วา่ ท่านจะเป็ นผู้ประสบหรื อ
บุคคลอื่น ยกเว้ นความสูญเสียดังกล่าวจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
12.2 โดยไม่จากัดหลักทัว่ ไปในข้ อ 12.1 ข้ างต้ น ธนาคารไม่ต้องรับผิดสาหรับความสูญเสียหรื อเสียหายทีเ่ กิดจากหรื อ
เกิดขึ ้นจากหนึง่ หรื อมากกว่าของเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
(ก) การให้ บริ การของธนาคารตามคาสัง่ ของท่านซึง่ ขัดต่อกฎ ระเบียบ คาสัง่ และ/หรื อบทบัญญัติของกฎหมาย
และ/หรื อขัดต่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานของธนาคาร
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(ข) ท่านมีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(ค) ท่านไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
(ง) การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ทา่ นได้ รับจากธนาคาร
(จ) ท่านอยูร่ ะหว่างถูกดาเนินการทางกฎหมาย
(ฉ) ธนาคารได้ แจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงความขัดข้ องใดๆอยูแ่ ล้ วก่อนหรื อในขณะที่ทาธุรกรรม
(ช) ท่านปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
(ซ) เป็ นเหตุสดุ วิสยั หรื อเกิดกรณีที่อยูเ่ หนือการควบคุมอันสมควรของธนาคาร
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น ้าท่วม ฟ้ าผ่า จลาจล การประท้ วง การปิ ดกิจการ การ
ดาเนินการของรัฐบาล สงคราม การหยุดชะงักของไฟฟ้ าหรื อแหล่งจ่ายไฟ
(ฌ) การห้ าม การหยุดชัว่ คราว ความล่าช้ า หรื อการจากัดการเข้ าใช้ Mobile Application ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับของประเทศที่ทา่ นได้ เข้ าใช้ Mobile Application
(ญ) ความไม่ถกู ต้ องหรื อความไม่สมบูรณ์ของข้ อมูล ข่าวสาร หรื อคาสัง่ ที่ทา่ นเป็ นผู้ให้ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมหรื อการ
ดาเนินธุรกรรมหรื ออื่นๆที่เกี่ยวกับการให้ บริ การทางธนาคาร
(ฎ) ความล้ มเหลว การเพิกเฉย หรื อการละเว้ นไม่ดแู ลให้ มีเงินทุนเพียงพอในบัญชีทเี่ กี่ยวข้ องเพื่อใช้ ดาเนินการตาม
คาสัง่
(ฏ) การไม่สามารถดาเนินธุรกรรมได้ เนื่องด้ วยข้ อจากัดที่ธนาคารได้ กาหนดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว
(ฐ) ความล้ มเหลว การเพิกเฉย หรือการละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้และกฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิอื่นๆที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั
(ฑ) ความล่าช้ าในการส่งหรื อการไม่สง่ เอกสารหรื อเนื ้อหาใดๆตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้
12.3 ตราบเท่าที่ธนาคารปฏิบตั หิ รื อดาเนินการตามคาสัง่ โดยสุจริ ต ท่านตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบหรื อรับผิดต่อ
ท่านสาหรับความสูญเสียที่เกิดขึ ้นโดยหรื อเกิดขึ ้นจากการดาเนินการหรื อการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ดังกล่าวของธนาคาร
หรื อสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการดังกล่าว
12.4 โดยไม่ให้ เป็ นทีเ่ สือ่ มสิทธิตามหลักทัว่ ไปที่มีอยูก่ ่อนหน้ านี ้และโดยไม่คานึงถึงข้ อกาหนดใดๆที่ขดั แย้ งกับสัญญานี ้หรื อ
สัญญาอื่นๆระหว่างธนาคารและท่าน ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหรื อรับผิดต่อท่านสาหรับความสูญเสียทางอ้ อมหรื อ
ผลที่ตามมา หรื อค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึง่ เกิดจากการละเมิดข้ อผูกมัดของธนาคารที่มีตอ่ ท่านหรืออื่นๆ

13. กำรเปลี่ยนแปลง
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13.1 ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลง ดัดแปลง ลบทิ ้ง แก้ ไข เพิ่มเติม หรื อ ปรับเปลีย่ นข้ อตกลงและเงื่อนไขของ
สัญญาฉบับนี ้เป็ นระยะๆ โดยธนาคารจะประกาศให้ ทราบเป็ นเวลาอย่างน้ อยสามสิบ (30) วัน ของการเพิ่มเติมหรื อ
แก้ ไขเงื่อนไขและข้ อตกลงดังกล่าว ภายใต้ ข้อที่ 13.4 ในกรณีที่การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจมี หรื อทาให้ ทา่ น
ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายหรื อมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น ท่านตกลงและยินยอมด้ วยกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวทุก
คราวไป
13.2 การแจ้ งดังกล่าวไปยังท่าน
อาจเป็ นได้ ทงการท
ั้
าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งไปยังทีอ่ ยูส่ ดุ ท้ ายที่ทา่ นให้ ไว้ กบั
ธนาคาร หรื อ อยูใ่ นรูปของการปิ ดประกาศไว้ ที่สาขาของธนาคาร หรื อ อยูใ่ นรูปของประกาศบนหน้ าจอเมื่อเข้ าสู่
Mobile Application หรื อโดยวิธีการอื่นๆที่ทางธนาคารกาหนดไว้ เป็ นระยะๆ
13.3 ในกรณีที่ทา่ นได้ ใช้ บริ การ Mobile Application หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ เงื่อนไขหรื อข้ อตกลงทีม่ ีการเพิ่มเติมหรื อ
แก้ ไขใดๆ หรื อ ในกรณีที่ไม่ได้ ระบุวนั ที่มีผลบังคับใช้ ภายหลังจากที่ได้ รับแจ้ งหรื อถือว่าได้ รับแจ้ งตามที่ระบุในข้ อที่
14.2 เป็ นระยะเวลาสามสิบ (30) วัน ให้ ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงที่ได้ มีการเพิม่ เติมหรื อเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว และตกลงยินยอมผูกพันตามนัน้
13.4 ท่านตกลงและรับทราบว่าในกรณีจาเป็ นทีต่ ้ องทาการเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขโดยด่วนเพื่อทาให้ เหมือนเดิมหรื อคงไว้
ซึง่ ความปลอดภัยของธุรกรรมในบัญชี Mobile Application ของท่าน ธนาคารอาจดาเนินการเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไข
ดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทา่ นทราบ

14. กำรประกำศ
14.1 ประกาศและการสือ่ สารทังหมดโดยธนาคาร
้
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ การ Mobile Application อาจกระทาโดยธนาคาร ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึง่ เว้ นแต่จะมีการกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น ดังนี ้
(ก) ทางไปรษณีย์ตอบรับ (A.R Registered Post) ไปยังที่อยูส่ ดุ ท้ ายของท่านตามที่มใี นบันทึกของธนาคาร หรื อ
ตามที่อยูอ่ ื่นที่ระบุไว้ ในช่วงระยะเวลาของธุรกรรมนัน้
(ข) ทางไปรษณีย์ธรรมดา (Ordinary Post) ไปยังที่อยูส่ ดุ ท้ ายของท่านตามที่มใี นบันทึกของธนาคาร หรื อตามที่อยู่
อื่นที่ระบุไว้ ในช่วงระยะเวลาของธุรกรรมนัน้
(ค) ทางโทรสาร อี-เมลล์ หรื อโดยการสือ่ สารในรูปแบบอื่นที่ได้ รับข้ อมูลโดยทันที ไปยังเบอร์ ติดต่อ หรื อ ที่อยูท่ างอี เมลล์สดุ ท้ ายที่มใี นบันทึกของธนาคาร
(ง) ปิ ดประกาศที่สถานที่ของธนาคาร รวมถึง สาขาต่างๆของธนาคาร
(จ) การประกาศทางหน้ าเว็บไซต์ของธนาคาร หรื อบน Mobile Application เมื่อมีการเข้ าใช้ บริ การ
(ฉ) โดยวิธีการอื่นๆตามที่ธนาคารเห็นสมควร
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14.2 ประกาศและการสือ่ สารทังหมด
้
ที่ธนาคารส่งไปยังท่าน จะถือว่าท่านได้ รับและมีผลบังคับใช้ เว้ นแต่จะมีการกาหนด
ไว้ เป็ นประการอื่นในสัญญานี ้ หรือตามทีม่ ีในประกาศหรื อการสือ่ สารดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีสง่ ทางไปรษณีย์ตอบรับ จะถือว่าได้ รับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการเซ็นรับไปรษณียบัตรตอบรับแล้ ว
(ข) กรณีสง่ ทางไปรษณีย์ธรรมดา ให้ ถือว่า.....วัน หลังจากวันที่สง่ และ....วัน หลังจากวันที่สง่ นอกประเทศไทย
(ค) กรณีสง่ ทางแฟ็ กซ์, อี-เมลล์ หรื อโดยการสือ่ สารในรูปแบบอื่นที่ได้ รับข้ อมูลโดยทันที จะถือว่าได้ รับแล้ วเมื่อทา
การส่ง
(ง) กรณีปิดประกาศ ณ สถานที่ของธนาคาร หรื อประกาศทางหน้ าเว็บไซต์ของ Mobile Application จะถือว่าได้ รับ
เมื่อมีการประกาศ
14.3 การแจ้ งและการสือ่ สารทังหมดที
้
่สง่ ถึงธนาคาร เว้ นแต่จะมีการกาหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ต้ องทาเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยท่านต้ องเซ็นและส่งมาที่ธนาคาร ตามทีอ่ ยูข่ องธนาคารที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อตามที่อยูอ่ ื่นใดที่
ธนาคารอาจแจ้ งต่อท่านเป็ นครัง้ คราว
14.4 ภายใต้ สญ
ั ญานี ้เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น การแจ้ งเรื่ องต่างๆจากท่านถึงธนาคารจะถือว่าได้ รับ เมื่อธนาคาร
ได้ ทาการบันทึกเรื่ องเดียวกันที่ได้ รับแจ้ งโดยสมบูรณ์เท่านัน้ (ตามแต่กรณี)

15. กำรยกเลิกบริกำร
15.1 ภายใต้ บงั คับตามข้ อ15.3 ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการใช้ ดลุ ยพินิจระงับการให้ บริ การ ยกเลิก
การให้ บริ การ หรื อจากัดการเข้ าสูบ่ ริ การ Mobile Application หรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของบริ การด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม
โดยจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าภายในเจ็ด (7) วัน ทังนี
้ ้ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อท่าน หรื อบุคคลที่สาม
สาหรับการระงับหรื อยกเลิกดังกล่าว
15.2 แม้ วา่ จะมีการระบุโดยครอบคลุมในข้ อ 15.1 แล้ วก็ตาม ธนาคาร อาจยกเลิก ระงับการให้ บริ การ หรื อ จากัดการเข้ าสู่
บริ การ Mobile Application ทันที โดยจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ ในกรณีดงั นี ้
(ก)

เมื่อท่านปฏิบตั ิผิดข้ อตกลง เงื่อนไข หรื อ บัญญัติใดๆภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ หรื อ เป็ นเชิงบังคับโดยกฎหมาย
การควบคุม หรื อผู้มีอานาจใดๆ หรื อ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับ

(ข)

เมื่อท่านไม่จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริ การใดๆเมื่อครบกาหนด

(ค)

เมื่อท่านให้ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือ ที่ไม่ถกู ต้ องสาหรับการเข้ าสูบ่ ริการ หรื อการใช้ บริ การ Mobile Application
ของท่าน

(ง)

เมื่อท่านถูกฟ้ องร้ องคดีแพ่ง คดีล้มละลาย หรื อถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ไม่วา่ ชัว่ คราวหรื อเด็ดขาด

(จ)

เมื่อธนาคารมีความเห็นว่า เป็ นเรื่องผลประโยชน์ทางสาธารณะ

(ฉ)

เมื่อข้ อมูลว่าท่านการกระทาการใดๆ ในทางที่ผิดกฎหมาย
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15.3 ท่านสามารถยกเลิกการเข้ าสูบ่ ริ การ หรื อการใช้ บริ การ Mobile Application หรื อบริ การใดบริการหนึง่ โดยเฉพาะของ
ธนาคารได้ ทกุ เมื่อ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ แก่ธนาคารทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อยสิบสี่ (14) วัน การแจ้ ง
ดังกล่าวจะยังคงไม่มีผลจนกว่าธนาคารจะได้ รับแจ้ งจากท่าน และทาการยืนยัน และดาเนินการยกเลิกการเข้ าสู่
บริ การและการใช้ บริ การ Mobile Application หรื อ บริ การต่างๆที่เกี่ยวข้ องตามที่ร้องขอ
15.4 ท่านตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกการใช้ บริ การจะไม่กระทบต่อหน้ าที่และภาระผูกพันของท่านทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
คาสัง่ ที่ทางธนาคารได้ รับก่อนการขอยกเลิก ซึง่ ธนาคารได้ ดาเนินการไปแล้ วหรื อที่กาลังดาเนินการอยู่
15.5 ท่านตกลงและรับทราบว่าเมื่อธนาคารได้ รับคาสัง่ ยกเลิกการใช้ บริการ ก่อนการยกเลิกการให้ บริ การดังกล่าว หาก
ธนาคารยังไม่ได้ ดาเนินการ และท่านไม่สามารถเข้ าสูก่ ารใช้ บริการ Mobile Application ได้ หลังจากนัน้ ท่านจะไม่ถือ
ว่าเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของธนาคารสาหรับความผิดพลาดใดๆในการดาเนินการต่อคาสัง่ ดังกล่าว
15.6 สิทธิและภาระหน้ าที่ใดๆภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
แม้ วา่ จะมีการยกเลิกสัญญาไปแล้ วก็ตาม

และข้ อตกลงตามที่มีในสัญญาจะดารงอยูแ่ ละมีผลบังคับตลอดไป

16. กำรรับผิดชดใช้ ค่ำเสียหำย
16.1 อนึง่ เพื่อไม่ให้ กระทบต่อสิทธิอื่นใด หรื อ เพื่อเป็ นการเยียวยาของธนาคาร ไม่วา่ จะอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้หรื อไม่ก็
ตาม ท่านต้ องรับผิดชดใช้ คา่ เสียหายสาหรับความสูญเสียใดๆ ที่ธนาคารได้ รับหรื อที่เกิดขึ ้นอันเป็ นผลมาจากกรณี
ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่ทา่ นปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขและข้ อตกลงใดๆของสัญญาฉบับนี ้
(ข) ในกรณีที่ธนาคารดาเนินการตามคาสัง่ หรื อวิธีการใดๆทีม่ ีภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
16.2 ท่านตกลงและรับทราบว่าภาระผูกพันของท่านต่อธนาคารจะดารงอยูต่ ลอดไป แม้ วา่ มีการยกเลิกสัญญานี ้ หรื อ
Mobile Application แล้ วก็ตาม

17. กำรยึดหน่ วงทรัพย์
17.1อนึง่ เพื่อไม่ให้ กระทบต่อสิทธิใดๆของธนาคาร ที่มีภายใต้ กฎหมายหรื อไม่ก็ตาม ธนาคารสามารถทาการยึด กองทุน
ตราสารและทรัพย์สนิ ทังหมดของท่
้
านที่ถือครองหรื อที่ถือครองหรือควบคุมโดยธนาคารอันเกี่ยวข้ องกับจานวนรวม
หรื อหนี ้สินอื่นๆทังหมด
้
ที่ทา่ นมีในขณะนี ้หรื อหลังจากนี ้ ที่ครบกาหนดจ่าย ค้ างจ่าย หรื อ ก่อให้ เกิดหนี ้สินต่อธนาคาร
ในบัญชี หรื อบริ การ Mobile Application หรื อบริ การอื่นๆของธนาคาร หรื อโดยวิธีการอื่นใด ในสกุลเงินใดๆก็ตาม ไม่
ว่าจะเป็ นตามจริ ง หรื อ ที่อาจเกิดขึ ้น หรื อเกิดร่วมกัน หรื อเกิดในหลายกรณี ทางธนาคารจะทาการยึดทรัพย์สนิ
ดังกล่าว เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายต่อจานวนหรื อหนี ้สินเหล่านัน้

18. หลักฐำน
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18.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าจะไม่มขี ้ อโต้ แย้ งใดๆ ต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้ อง หรื อ ความแน่แท้ ของสัญญานี ้
หลักฐานใดๆของคาสัง่ หรื อการสือ่ สารใดๆของท่าน ที่มีระหว่างท่านและธนาคาร ทังนี
้ ้ รวมถึงหลักฐานใดๆที่เป็ น
บันทึกคอมพิวเตอร์ ที่อาจอยูใ่ นรูปแบบต่างๆเช่น บันทึกทางโทรศัพท์ บันทึกทางธุรกรรม แถบแม่เหล็ก ม้ วนเทป
ข้ อมูลการสือ่ สารใดๆที่พิมพ์ลงกระดาษ และข้ อมูลที่อยูใ่ นรูปแบบอื่นๆ รวมทังที
้ ่เก็บข้ อมูล ทังหมดที
้
่มาจากการ
ดาเนินงานโดยทัว่ ไปโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ของธนาคาร
18.2 ตามที่ระบุในข้ อ 18.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าบันทึกทีม่ ีจากคอมพิวเตอร์ ของธนาคารดังกล่าวจะนามาใช้ เป็ น
หลักฐานทุกคราวเพื่อหาข้ อสรุปในเรื่ องคาสัง่ และ/หรื อ การสือ่ สารใดๆของท่านที่ธนาคารได้ รับหรื อมีการส่งมายัง
ธนาคาร
18.3 แม้ จะมีการระบุเงื่อนไขต่างๆตามสัญญาฉบับนี ้แล้ วก็ตาม ท่านตกลงและรับทราบว่า คาสัง่ และ/หรื อ การสือ่ สารที่
ท่านส่งให้ กบั ธนาคาร เป็ นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานและข้ อกาหนดของธนาคาร และจะถือว่าสมบูรณ์ และมี
ผลเทียบเท่ากับเอกสารซึง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ/หรื อ เอกสารที่ได้ รับการลงนามรับรอง และสามารถใช้ เป็ น
พยานหลักฐานได้ ศาลได้ เสมือนต้ นฉบับเอกสารทุกประการ

19. ทั่วไป
19.1 ความล้ มเหลวหรื อล่าช้ าของธนาคารในการใช้ สทิ ธิ อานาจ สิทธิพิเศษ หรื อ การเยียวยาใดๆ ที่มีอยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี ้ในกรณีที่ทา่ นเป็ นฝ่ ายละเลยการปฏิบตั ิตอ่ เงื่อนไขใดๆ จะไม่ก่อให้ เกิดการลดสิทธิ อานาจ สิทธิพิเศษ หรื อ การ
เยียวยา หรื อ ถูกกล่าวอ้ างว่าสละสิทธิ หรื อยอมรับการละเลยต่อเงื่อนไขดังกล่าว ทังนี
้ ้ การสละสิทธิจะไม่มีผลโดย
สมบูรณ์นอกจากจะมีการทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยธนาคาร และการสละสิทธิใดๆของธนาคารจะไม่นาไปใช้ ใน
กรณีที่มีการเพิกเฉยใดๆของท่านในอนาคต
19.2 หากบทบัญญัตใิ ดๆของสัญญาฉบับนี ้ ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อ ไม่สามารถบังคับใช้ ได้ ภายใต้
กฎหมายปั จจุบนั หรื อ อนาคต ให้ ถือว่าบัญญัติดงั กล่าวได้ แยกออกจากสัญญาฉบับนี ้ได้ โดยสิ ้นเชิง และจะถูกตีความ
และบังคับใช้ เสมือนบทบัญญัติทไี่ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อ ไม่สามารถบังคับใช้ ได้ นนั ้ ไม่เคยเป็ นส่วน
หนึง่ ของสัญญา และจะคงการบังคับและผลของบัญญัติทเี่ หลืออยูอ่ ย่างครบถ้ วน และจะไม่ได้ รับผลกระทบใดๆจาก
บัญญัติที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรื อ ไม่สามารถบังคับใช้ ได้ หรื อ ส่วนที่ถกู แยกออกจากสัญญาฉบับนี ้
แล้ ว
19.3 ท่านตกลงและรับทราบว่าสัญญาฉบับนี ้ว่าด้ วยและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และ สัญญาฉบับนี ้จะอยู่
ภายใต้ อานาจของศาลไทย
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