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ขอ้ก ำหนดส ำหรบับญัชเีงนิฝำก 

 

ในการทีข่า้พเจา้ขอเปิดบญัชเีงนิฝากกบัธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ ”ธนาคาร” ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 
ขอ้ก ำหนดท ัว่ไปส ำหรบับญัชเีงนิฝำก 
1.ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจดวีา่ขา้พเจา้มสีทิธไิดร้ับดอกเบีย้เงนิฝากในอัตราทีธ่นาคารประกาศและยนิยอมช าระคา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายอันเกีย่วกับการใช ้

หรอืรักษาบญัชเีงนิฝากตามทีธ่นาคารก าหนดพรอ้มทัง้ยนิยอมใหธ้นาคารเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีมคา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ โดยธนาคารแจง้ให ้
ขา้พเจา้ทราบตามหลักเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนดโดยกรณีบัญชรี่วมเจา้ของบัญชทีุกคนตอ้งรับผดิชอบร่วมกันและแทนกันต่อธนาคาร  และในกรณีที่
ขา้พเจา้มหีนีส้นิเชือ่ใดๆ ทีต่อ้งช าระแกธ่นาคาร ไมว่า่หนีนั้น้จะมหีลกัประกนัหรอืไมก่็ตาม หรอืมหีนีอ้ ืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ อนัเกีย่วกบัการ
ใชห้รอืรักษาบัญชเีงนิฝาก ทีข่า้พเจา้มหีนา้ทีต่อ้งช าระใหแ้กธ่นาคารตามเงือ่นไขและหลักเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนด หากปรากฏวา่ขา้พเจา้ไมช่ าระหนี้ตามเงือ่นไขและ
หลกัเกณฑด์ังกลา่วใหแ้กธ่นาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทกุประเภทของขา้พเจา้ทีม่อียู่กบัธนาคาร เพือ่ช าระหนีด้ังกลา่วโดยธนาคารแจง้ให ้
ขา้พเจา้ทราบตามหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  

2.กรณีทีข่า้พเจา้ใชบ้รกิารฝาก ถอน โอนเงนิ ในบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ หรอืสอบถาม ขอขอ้มลู หรอืท ารายการอืน่เกีย่วกบับญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ ผา่นเครือ่งฝากถอน
เงนิอัตโนมตั ิโทรศัพท ์โทรสาร อปุกรณ์ในการสือ่สาร หรอืชอ่งทางการใหบ้รกิารอืน่ ๆ ทีธ่นาคารไดจั้ดไวใ้นลักษณะอัตโนมัตหิรอืกึง่อัตโนมตัจิากระบบงานใด ๆ ของ
ธนาคาร ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมปฏบิตัติามระเบยีบและพธิกีารทีธ่นาคารก าหนดในแตล่ะบรกิารซึง่ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงแกไ้ขเป็นครัง้คราว 

3.การทีธ่นาคารไดส้ง่เอกสารหรอืหนังสอืใดๆ ไปยังทีอ่ยู ่ทีท่ างาน หรอืสถานทีต่ดิตอ่ตามขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วแ้กธ่นาคารในการเปิดบัญชนัีน้ไมว่า่จะท าโดยวธิใีดก็ตาม 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหถ้อืวา่ธนาคารไดส้ง่ หรอืแจง้แกข่า้พเจา้โดยชอบแลว้ในกรณีทีข่า้พเจา้เปลีย่นแปลงชือ่ นามสกลุ อาชพี ทีอ่ยู่ ทีท่ างาน สถานทีต่ดิตอ่ หรอืหมายเลข
โทรศพัท ์ขา้พเจา้จะแจง้การเปลีย่นแปลงนัน้เป็นหนังสอืใหธ้นาคารทราบทนัท ีหากไมแ่จง้ ขา้พเจา้ใหถ้อืวา่ขอ้มลูทีไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 

4.ขา้พเจา้ตกลงและอนุญาตใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูใดๆทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วแ้ก่ธนาคาร และ/หรอืขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับขา้พเจา้และธรุกจิของขา้พเจา้ตอ่ บรษัิทแม่ของ
ธนาคาร บรษัิทในเครอื บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึส านักงานสาขา (ซึง่ตอ่ไปนี้รวมเรยีกวา่“กลุม่ธนาคาร ซไีอเอ็มบ”ี) รวมถงึ กรรมการ ลกูจา้งผูร้ับจา้ง ผูแ้ทน ตัวแทน 
และผูป้ระกอบ วชิาชพีในการใหค้ าปรกึษาดา้นตา่งๆ ของกลุม่ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีหรอื หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานก ากบัดแูลซึง่มขีอบเขตอ านาจเหนอืหน่วยงานใดๆ 
ในกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบเีพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารและ/หรอืก ากับดแูลความเสีย่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร ไมว่า่ผูร้ับขอ้มลูดงักลา่วจะมสีถานทีป่ระกอบการอยู่
ในประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม ทัง้นี้ ขอ้มลูทีป่ระมวลผลตามขอ้สัญญานี้ ไมร่วมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีน่ยิามไวใ้นพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล 
พ.ศ. 2562 กฎ และขอ้บงัคบัอืน่ ๆ ทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญัตดิงักลา่ว (รวมถงึทีอ่าจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

5.ขา้พเจา้รับทราบวา่ธนาคารมหีนา้ทีห่กัภาษี ณ ทีจ่า่ยและน าสง่กรมสรรพากรตามกฎหมายและเขา้ใจดวีา่หนา้ทีก่ารค านวณรวมถงึยืน่ภาษีเงนิไดป้ระจ าปีพรอ้มรายละเอยีด
ทีถ่กูตอ้งเป็นหนา้ทีข่องตน ทัง้นี้ ธนาคารไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาดในการยืน่ภาษีเงนิไดข้องขา้พเจา้ไมว่า่ในกรณี ๆ ใด นอกเหนือจากขอ้ตกลงทีป่รากฏอยู่ในค า
ขอนี้ แบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกิัน/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกิัน และขอ้ก าหนดของธนาคารทีป่รากฏอยู่ในเอกสารแผน่พับ ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของค าขอทีข่า้พเจา้
ไดร้ับจากธนาคารขา้พเจา้ไดร้ับทราบขอ้ก าหนดทีธ่นาคารประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย หรอืดว้ยวธิอีืน่ใด และขา้พเจา้ยนิยอมผกูพันตนตามขอ้ตกลงและขอ้ก าหนดดงักลา่ว 
รวมทัง้ประเพณีปฏบิัตติา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคารทกุประการ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ตกลงในค าขอนี้ ตลอดจนขอ้ก าหนดดังกลา่วขา้งตน้ 
โดยปิดประกาศไวใ้นทีท่ าการของธนาคาร หรอืแจง้แกข่า้พเจา้ดว้ยวธิอีืน่ใด โดยขา้พเจา้ตกลงปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืขอ้ก าหนดทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้ทกุประการ 

6.ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจดวีา่ธนาคารอาจยกเลกิและ/หรอืเปลีย่นแปลงชนดิหรอืประเภทผลติภัณฑเ์งนิฝากของธนาคารเมือ่ใดก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้หรอืไดร้ับ
ความยนิยอมจากขา้พเจา้กอ่น หากสทิธปิระโยชนต์ามผลติภัณฑเ์งนิฝากประเภทหรอืชนดิใหมนั่น้ไมด่อ้ยกวา่ผลติภัณฑเ์ดมิ        

7.ขา้พเจา้ตกลงวา่ ธนาคารมสีทิธริะงับการใหบ้รกิารเงนิฝาก และ/หรอื ปฏเิสธการท าธรุกรรมใดๆ ในบญัชเีงนิฝาก และ/หรอืปิดบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้เมือ่ใดก็ไดโ้ดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีธ่นาคารเห็นวา่บญัชเีงนิฝาก หรอืการท าธรุกรรมใดๆในบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้เขา้ขา่ยหรอืธนาคารมเีหตอุนัควรสงสยัวา่จะถกูใชใ้น
กจิการทีเ่ป็นการฝ่าฝืน หลกีเลีย่ง หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ หรอืค าสั่งของทางราชการ หรอืไมเ่หมาะสมไม่วา่ดว้ยประการใดๆ หรอืกรณีทีธ่นาคาร
ตรวจสอบพบวา่ ขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้และ/หรอืขอ้มลูอืน่ใดทีข่า้พเจา้ใหไ้วก้บัธนาคารไมเ่ป็นความจรงิ หรอืขา้พเจา้แจง้ขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ขอ้มลูอืน่ใด
กบัธนาคารทีซ่ ้าซอ้นกับฐานขอ้มลูลกูคา้รายอืน่ทีม่อียู่แลว้ของธนาคาร หรอืขา้พเจา้ใหข้อ้มลูทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขบัญชเีงนิฝากไมว่า่ดว้ยประการใดๆ 
หากขา้พเจา้มเีงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญชเีงนิฝากไมว่า่จ านวนเท่าใด ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารตัง้พักเงนิฝากคงเหลอืดังกลา่วไวใ้นบัญชขีองธนาคาร หรอื
จัดการโดยวธิอีืน่ใดทีธ่นาคารเห็นสมควร จนกวา่ขา้พเจา้สามารถน าหลกัฐานอนัเป็นทีย่อมรับของธนาคารมาขอรับเงนิดงักลา่วคนื โดยขา้พเจา้จะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหาย 
ดอกเบีย้ หรอืผลตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้จากการด าเนนิการดงักลา่วของธนาคาร และตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนด และ/หรอื ระเบยีบของธนาคารทกุประการ  
ทัง้นี้ หากเป็นกรณีการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขผลติภัณฑห์รอืการใหบ้รกิารใดๆ ของธนาคารตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยเรือ่ง การบรหิารจัดการดา้นการใหบ้รกิาร
แกล่กูคา้อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct) ธนาคารจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ถงึการด าเนนิการดงักลา่วภายในเวลาอนัสมควร 

8. กรณีการเปิดบญัชเีงนิฝาก หากไมม่กีารน าเงนิเขา้ฝากในบญัชดีงักลา่วภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวนัทีเ่ปิดบญัช ีบญัชเีงนิฝากดงักลา่วจะถกูปิดโดยอตัโนมัต ิโดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
ขอ้ก ำหนดเฉพำะบญัชแีตล่ะประเภท 

9. บญัชเีงนิฝำกประจ ำ  

    9.1 กรณีขา้พเจา้ฝาก หรอืฝากเพิม่ และแจง้ความประสงคร์ับดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิตน้ไวใ้นใบรับฝากเงนิ/ใบช าระเงนิกู/้ใบช าระบัตรเครดติ (Deposit slip/Loan 

payment slip/Credit card payment slip หรอืระบไุวใ้นใบรับรองรายการ (Transaction Receipt) ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมฝากตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นใบรับฝากเงนิ/

ใบช าระเงนิกู/้ใบช าระบตัรเครดติ (Deposit slip/Loan payment slip/Credit card payment slip หรอืทีร่ะบไุวใ้นใบรับรองรายการ (Transaction Receipt) 

    9.2 กรณีวนัครบก าหนดของเงนิตน้ หรอืก าหนดรับดอกเบีย้เงนิฝากเดอืนใดตรงกบัวนัหยดุท าการของธนาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารน าเงนิตน้ และ/หรอื 

ดอกเบีย้เงนิฝากหลงัจากหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยเขา้บญัชใีนวนัท าการถดัไปโดยขา้พเจา้สละสทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งผลตอบแทนเพิม่เตมิจากกรณีดงักลา่ว 

    9.3 เมือ่เงนิฝากครบก าหนดระยะเวลาการฝากและขา้พเจา้ไมม่าตดิตอ่ขอถอนเงนิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารสามารถพจิารณาน าฝากตอ่ในบญัชเีงนิฝากประจ าเดมิ หรอื

ระยะเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนัภายใตเ้งือ่นไขตามประกาศของธนาคารในขณะนัน้ หรอืตามทีธ่นาคารพจิารณาเห็นสมควร 

 

10. บญัชเีงนิฝำกประจ ำ Senior 

    10.1 ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ส าหรับเงนิไดพ้งึประเมนิทีเ่ป็นดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจ าทีม่รีะยะเวลา

การฝากตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ซึง่ไดร้ับดอกเบีย้เงนิฝากจากบัญชดีังกลา่วรวมกบับัญชเีงนิฝากประจ าทกุประเภทเป็นจ านวนเงนิรวมกันทัง้สิน้ไมเ่กนิ 30,000 บาทตลอดปีภาษี

และขณะรับดอกเบีย้มอีายไุมต่ า่กวา่หา้สบิหา้ปีบรบิรูณ์ ตามขอ้ 2(69) ของกฎกระทรวงฉบบัที ่126 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร 

    10.2 ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารสง่ขอ้มลูนีใ้หแ้กก่รมสรรพากร เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาในการยกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ส าหรับเงนิไดด้อกเบีย้เงนิฝากของ

ขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดร้ับทราบวา่ ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดร้ับดอกเบีย้เงนิฝากประจ าจากบัญชเีงนิฝากนี้และบัญชเีงนิฝากประจ าอืน่ ๆ รวมกันเกนิ 30,000 บาทภายในปีภาษี

เดยีวกันซึง่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ าหนดไวต้ามกฎกระทรวงดงักลา่ว ขา้พเจา้จะไมไ่ดร้ับสทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา และตอ้งถกูหักภาษี

เงนิได ้ณ ทีจ่า่ยตามกฎหมายจากดอกเบีย้เงนิฝากประจ าทัง้จ านวนทีไ่ดร้ับ ทัง้นี ้ขา้พเจา้มหีนา้ทีแ่จง้ใหธ้นาคารทราบเพือ่ด าเนนิการหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

    10.3 กรณีดอกเบีย้เงนิฝากประจ าจากบญัชเีงนิฝากนีเ้กนิ 30,000 บาทตอ่ปี ธนาคารจะหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยรอ้ยละ 15 จากดอกเบีย้ทัง้จ านวน ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

    10.4 กรณีทีก่ฎหมายเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องยกเวน้ภาษีเงนิไดห้รอืการหักภาษี ณ ทีจ่่ายอย่างไรขา้พเจา้ตกลงยนิยอมดว้ยกับการเปลีย่นแปลง

ดงักลา่วทกุประการโดยธนาคารเพยีงแตปิ่ดประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของธนาคาร 

 
11. บญัชเีงนิฝำกกระแสรำยวนั 
    11.1 กรณีทีเ่งนิคงเหลอืในบญัชขีองขา้พเจา้ไมพ่อจา่ยตามเชค็คนืหรอืหลกัฐานอืน่ หรอืตามสญัญากอ่หนีห้รอืสญัญาหรอืค าสัง่ใหห้กัเงนิจากบญัชเีพือ่ช าระหนี ้ 
และธนาคารไดผ้อ่นผนัจา่ยเงนิเกนิบญัชไีปกอ่น หรอื 
    11.2 กรณีทีข่า้พเจา้น าเช็คฝากเขา้บัญชเีพือ่เรยีกเก็บเงนิ และในวันทีน่ าฝากนัน้ ธนาคารไดย้นิยอมใหเ้บกิเงนิสว่นหนึง่ หรอืเต็มมลูคา่เช็คทีน่ าฝากใหไ้ปกอ่น โดยที่
ธนาคารยังไมท่ราบผลการเรยีกเก็บหรอืหักบัญช ีถา้เช็คดงักลา่วเรยีกเก็บเงนิไมไ่ดโ้ดยมไิดเ้กดิจากความบกพรอ่งของธนาคาร และเมือ่ธนาคารไดย้กเลกิรายการฝากเงนิ
ตามเชค็ดงักลา่ว หรอื 
    11.3 ไมว่า่กรณีใดๆ (11.1) หากปรากฏในภายหลงัจากการน าเชค็เขา้ฝากวา่ ขา้พเจา้ไมม่สีทิธใินเชค็นัน้ หรอืมสีทิธแิตเ่พยีงบกพรอ่งเป็นเหตใุหธ้นาคารตอ้งรับผดิชอบ
ชดใชเ้งนิแกผู่ท้รงเช็คอันแทจ้รงิ หรอืผูห้นึง่ผูใ้ด หรอื (11.2) หากธนาคารน าเงนิเขา้บัญชโีดยขา้พเจา้ไมม่สีทิธใินเงนิจ านวนนัน้ ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชเ้งนิใหแ้กธ่นาคาร
โดยการหกัเงนิจากบญัชขีองขา้พเจา้และปรากฏวา่เงนิในบัญชขีองขา้พเจา้มไีมเ่พยีงพออนัเป็นผลใหม้ยีอดหนีเ้งนิเบกิเกนิบญัช ีขา้พเจา้ยนิยอมผกูพันตนทีจ่ะช าระหนีเ้บกิ
เงนิเกนิบัญชคีนืใหธ้นาคาร โดยถอืเสมอืนหนึ่งว่าขา้พเจา้ไดร้อ้งขอเบกิเงนิเกนิบัญชตี่อธนาคาร และยนิยอมใหธ้นาคารคดิดอกเบีย้ส าหรับจ านวนหนี้เบกิเงนิเกนิบัญชี

ดงักลา่ว ในอัตราดอกเบีย้ผดินัด (UCR) ทีธ่นาคารจะพงึเรยีกเก็บไดต้ามประกาศของธนาคารทีก่ าหนดไว ้หรอืทีอ่าจมกีารประกาศเปลีย่นแปลงตอ่ไปโดยธนาคารไมต่อ้ง
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แจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ และยนิยอมใหธ้นาคารน าดอกเบีย้ดงักลา่วไปเพิม่เป็นยอดหนีเ้บกิเงนิเกนิบัญชใีนบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ในวันสิน้เดอืน หรอืวันอืน่ตามทางปฏบิัติ
ของธนาคารแลว้แต่กรณีเป็นคราว ๆ ไป โดยยนิยอมใหด้อกเบีย้ทีท่บเขา้กับหนี้เบกิเงนิเกนิบัญชทีี่คา้งช าระดังกล่าวเป็นหนี้ทีข่า้พเจา้ตอ้งช าระดอกเบี้ยในอัตราและ
ก าหนดเวลาเดยีวกนั ซึง่เป็นวธิกีารคดิดอกเบีย้ทบตน้ตามประเพณีการคา้ของธนาคารพาณชิย ์
    11.4 ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ เมือ่ขา้พเจา้ปิดบัญชเีงนิฝากกระแสรายวันของขา้พเจา้ทีม่อียู่กับธนาคาร หากขา้พเจา้มเีช็คคงเหลอืทีย่ังไม่ไดใ้ชข้า้พเจา้จะได ้
ท าลายเชค็ทีย่ังไมไ่ดใ้ชด้งักลา่วนัน้ตอ่หนา้เจา้หนา้ทีข่องธนาคารและหากมเีงนิคงเหลอือยูใ่นบญัช ีขา้พเจา้ไดถ้อนเงนิและรับเงนิครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ 
    11.5 กรณีทีข่า้พเจา้เป็นลกูคา้ CIMB Preferred ขา้พเจา้สามารถเปิดบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั CIMB Preferred Current Plus ไดจ้ านวน 1 บัญชแีละเป็นบญัชเีดีย่ว
เท่านัน้ หากขา้พเจา้เปิดบัญชดีังกล่าว มากกว่า 1 บัญช ีขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารพจิารณาปิดบัญชเีงนิฝาก CIMB Preferred Current Plus ใหเ้หลอืจ านวน 1 บัญชี

เทา่นัน้ 
    11.6 ธนาคารขอสงวนสทิธิไ์มจั่ดสง่ Statement  ส าหรับลกูคา้ทีแ่จง้ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่เอกสารเป็นทีอ่ยูต่า่งประเทศ 
 
12. กำรโอนเงนิ 
    12.1 ธนาคารจะโอนเงนิตามค าสัง่โอนเงนิเมือ่ไดห้ักเงนิตามจ านวนทีข่า้พเจา้ตอ้งการโอนจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้หรอืไดร้ับเงนิสดหรอืไดร้ับเงนิตามเช็คเพือ่ช าระเงนิ
โอนคา่ธรรมเนียมคา่โอนขา้มเขตและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆครบถว้นและถกูตอ้งแลว้เทา่นัน้และภายใตเ้งือ่นไขการใหบ้รกิารเกีย่วกับวันและเวลาทีใ่หบ้รกิารจ านวนครัง้และจ านวนเงนิ
สงูสดุทีใ่หบ้รกิารไดใ้นแตล่ะวนัก าหนดระยะเวลาทีค่าดวา่จะด าเนนิการโอนเงนิจนเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามทีธ่นาคารก าหนดโดยจะปิดประกาศไว ้ณ ทีท่ าการของธนาคารหรอืบนเว็บ
ไซดข์องธนาคารทัง้นี้ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันโดยกรณีทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงท าใหข้า้พเจา้ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายหรอืมี
ภาระความรับผดิชอบเพิม่ขึน้หากขา้พเจา้ยังคงใชบ้รกิารตอ่ไปหลังจากวันทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกลา่วใหถ้อืวา่ขา้พเจา้ไดย้อมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่
เปลีย่นแปลงนัน้แลว้ 
    12.2 การโอนเงนิทกุครัง้ขา้พเจา้จะไดร้ับใบบนัทกึรายการเป็นหลักฐานการโอนเงนิโดยขา้พเจา้ตกลงวา่หากพบวา่มขีอ้บกพรอ่งจากการใชบ้รกิารหรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกับ
รายการเคลือ่นไหวทางบญัชขีา้พเจา้จะแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัทพีรอ้มดว้ยขอ้มลูคอืวนัและเวลาทีท่ ารายการชือ่และเลขทีบ่ญัชหีลกัเลขทีบ่ญัชทีีโ่อนเงนิออกและเลขที่
บัญชทีีโ่อนเงนิเขา้ ประเภทของบรกิาร จ านวนเงนิทีโ่อนเขา้หรอืออกจากบัญชชีือ่ สถานทีต่ดิตอ่ของขา้พเจา้และผูแ้จง้ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามทีเ่ห็นสมควรโดยธนาคารจะด าเนนิการสอบสวนและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลา 30 วนันับแตว่นัทีธ่นาคารไดร้ับแจง้และจะแจง้ผลการสอบสวนใหข้า้พเจา้
ทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีธ่นาคารทราบผลการสอบสวนนัน้ 
    12.3 ขา้พเจา้รับทราบวา่การใชบ้รกิารโอนเงนิธนาคารจะรับผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากการทีธ่นาคารไมป่ฏบิัตติามค าสั่งโอนเงนิจนเป็นเหตุใหข้า้พเจา้
ไมไ่ดร้ับเงนิจากการโอนเงนิหรอืเกดิรายการโอนเงนิโดยมชิอบและมใิชค่วามผดิของขา้พเจา้เวน้แตก่รณีดังตอ่ไปนี้ธนาคารมสีทิธไิม่ใหบ้รกิารและไมต่อ้งรับผดิในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ คอื หากปรากฏวา่การใหบ้รกิารของธนาคารขัดตอ่กฎระเบยีบค าสัง่หรอืบทบญัญัตขิองกฎหมายหรอืขดัตอ่หลักเกณฑใ์นการปฏบิตังิานของธนาคาร หรอื
ขา้พเจา้มเีงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอตอ่การท าธรุกรรม หรอืบัญชขีองขา้พเจา้อยู่ระหวา่งด าเนนิการทางกฎหมายหรอืธนาคารไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบถงึความขดัขอ้งของการ
ใหบ้รกิารลว่งหนา้แลว้หรอืไดแ้จง้ขณะทีใ่หบ้รกิารหรอืปฏบิัตผิดิเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงของธนาคาร และ/หรอืเป็นเหตสุดุวสิัยหรอืเกดิกรณีทีอ่ยู่เหนือการควบคมุอันสมควร 
ของธนาคารซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะเหตไุฟไหมแ้ผน่ดนิไหวน ้าทว่มฟ้าแลบจลาจลการประทว้งการปิดกจิการการด าเนนิการของรัฐบาลสงครามการหยดุชะงักของไฟฟ้า
หรอืแหลง่จ่ายไฟเครือ่งคอมพวิเตอรอ์ปุกรณ์ระบบโทรคมนาคมเครอืขา่ยและ/หรอืโปรแกรมระบบอนิเตอร์เน็ตช ารุดขัดขอ้งหรอือยู่ระหวา่งการซอ่มแซม หรอืบ ารงุรักษา 
ทัง้นีค้วามรับผดิในความเสยีหายทีก่ลา่วขา้งตน้จะไมเ่กนิกวา่คา่ธรรมเนยีมทีธ่นาคารไดร้ับจากขา้พเจา้และคนืเงนิทีไ่ดร้ับจากขา้พเจา้โดยโอนเขา้บญัชขีองขา้พเจา้และใหม้ี
ผลตอ่การค านวณดอกเบีย้เงนิฝากยอ้นหลงัตัง้แตว่นัทีเ่งนินัน้ไดถ้กูหกัจากบญัชขีองขา้พเจา้ 
 
13. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรใชบ้รกิำรบตัรเดบติ และ SMS Alert 
    13.1 บัตรเดบติ คอื บัตรทีธ่นาคารออกใหข้า้พเจา้ส าหรับถอนเงนิสด ฝากเงนิสด โอนเงนิ สอบถามยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีช าระคา่สาธารณูปโภค ช าระคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 
โดยผา่นเครือ่ง ATM หรอืเครือ่งใหบ้รกิารอืน่ที่ธนาคารจัดเตรียมไวใ้ห ้และใชซ้ือ้สนิคา้และ/หรอืช าระค่าบรกิาร หรอืค่าอืน่ใดแทนการใชเ้งนิสด ณ รา้นคา้ในประเทศและ
ตา่งประเทศทีม่สีัญลกัษณ์ของ VISA โดยการช าระผา่นเครือ่ง EDC )Electronic Data Capture(  รวมถงึการใชบ้รกิารผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต ของขา้พเจา้ไดด้ว้ย โดยจ านวน
เงนิดงักลา่วจะถกูหกัโดยตรงจากบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้เปิดไวส้ าหรับการใชจ้า่ยกบับตัรนัน้ทนัท ีและอาจมคีา่ธรรมเนยีมตามทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัประเภทของบตัร
เดบติตามทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ตอ่ไปนีห้ากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรยีกบตัรเดบติวา่ “บตัร” 
    13.2 การถอนเงนิผา่นเครือ่งบรกิารเงนิสดอัตโนมัต ิ(ATM) หรอืการโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ทีม่อียู่กับธนาคาร สามารถถอนเงนิหรอืโอนเงนิไดท้กุวนัตลอด 

24 ชั่วโมง โดยการถอนเงนิ หรอืโอนเงนิจากบัญชขีองขา้พเจา้นัน้จะเป็นจ านวนเงนิเท่าใดก็ตาม จะตอ้งขึน้อยู่กับประเภทของบัตรและตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีว่่าตอ้งมี

ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชพีอทีจ่ะถอนเงนิ หรอืหกัโอนไปได ้และเป็นไปตามทีธ่นาคารประกาศ และส าหรับการโอนเงนิดงักลา่วนัน้ ธนาคารจะท าการหกัเงนิ (เดบติ) จากบญัชี

ทีโ่อนเงนิออกและจะน าเงนิเขา้ (เครดติ) เขา้บญัชทีีโ่อนเงนิเขา้ภายในวนัเดยีวกนั โดยตอ้งกดหมายเลขบญัชทีีต่อ้งการโอนเงนิเขา้ใหถ้กูตอ้งและถา้การโอนเงนิไปยังบัญชี

ดงักลา่วเกดิความผดิพลาดอันเกดิจากการกระท าของขา้พเจา้ไมว่า่จะเกดิความเสยีหายหรอืไมก่็ตาม ขา้พเจา้จะตอ้งรับผดิชอบเองโดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งให ้

ธนาคารชดใชค้นืได ้ 

    13.3 การใชบ้ตัรกบัเครือ่งบรกิารเงนิสดอตัโนมตั ิ(ATM) ตา่งธนาคาร ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ขา้พเจา้จะทราบยอดเงนิในบตัรหลงัจากการเบกิถอนทกุครัง้ผา่นเครือ่ง 
ATM ตา่งธนาคารและ จะไดร้ับใบบันทกึรายการทกุครัง้เมือ่แสดงความประสงค ์ทัง้นี้ กรณีใบบนัทกึรายการหมด เครือ่งบรกิารเงนิสดอตัโนมตั ิ(ATM) ของตา่งธนาคารจะแจง้
ใหท้ราบและขา้พเจา้สามารถใชบ้รกิารไดต้อ่ไป โดยสามารถตรวจสอบยอดรายการไดจ้ากสมดุบญัชเีงนิฝากและ/หรอืใบแจง้ยอดบญัช ี(STATEMENT) ยกเวน้รายการโอนเงนิ
ไปเขา้บญัชขีองบคุคลอืน่ หรอืบญัชขีองธนาคารอืน่ ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่หากใบบนัทกึรายการหมด ธนาคารจะไมท่ ารายการโอนเงนิดงักลา่วใหแ้ตอ่ยา่งใด  
    13.4 ขา้พเจา้สามารถใชบ้ัตรส าหรับบรกิารตา่งๆ ดังกล่าวขา้งตน้ตามวงเงนิการใชบ้ัตร โดยขา้พเจา้สามารถปรับเพิม่ และลดวงเงนิใชบ้รกิารดังกลา่วได ้ทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2626-7777 แต่จะตอ้งไม่เกนิวงเงนิสูงสุดของบัตรทีก่ าหนดไว ้ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ เงือ่นไขในการใหบ้รกิารดังกล่าวขา้งตน้ตามที่
ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบตามวธิกีารของธนาคารและตามทีก่ฎหมายก าหนด ในกรณีทีธ่นาคารตรวจพบรายการถอนเงนิ และ/หรอืรายการโอน
เงนิของขา้พเจา้ทีม่ขีอ้สงสยั และ/หรอืผดิปกต ิขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารระงับการใชว้งเงนิถอน และ/หรอืวงเงนิโอนเงนิอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืทัง้หมดของขา้พเจา้ได ้
เป็นการชัว่คราวไดท้ันท ีโดยธนาคารไมต่อ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ เพือ่เป็นการป้องกันความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กับขา้พเจา้จนกวา่ธนาคารจะไดต้ดิตอ่ขา้พเจา้ 
และไดร้ับการยนืยันความถกูตอ้งในการท าธรุกรรมทางการเงนิดงักลา่วจากขา้พเจา้แลว้จงึจะสามารถใชว้งเงนิถอนเงนิและ/หรอืวงเงนิโอนเงนิอยา่งใดอย่างหนึง่หรอืทัง้หมด
ไดต้อ่ไป และขา้พเจา้ยอมรับวา่การด าเนนิการดงักลา่วของธนาคาร เป็นการกระท าเพือ่ความปลอดภัยและคุม้ครองประโยชนข์องขา้พเจา้ และธนาคารไมต่อ้งรับผดิชอบในความ
เสยีหายใดๆของขา้พเจา้ (ถา้ม)ี 

    13.5 กรณีใชบ้ัตรถอนเงนิสดจาก ATM ในตา่งประเทศ จ านวนทีเ่กดิจากการถอนเงนิสดในตา่งประเทศทีเ่ป็นเงนิสกุลของประเทศนัน้ๆ ตอ้งไม่เกนิจ านวนเงนิสกลุของ
ตา่งประเทศนัน้ๆ ตามทีธ่นาคารเจา้ของเครือ่ง ATM ก าหนด และจะตอ้งถกูเปลีย่นมาเป็นสกลุเงนิบาท โดยใชอ้ัตราแลกเปลีย่นตามอัตราขายเงนิสกลุนัน้ทีธ่นาคารและ/หรอื 
VISA ก าหนด  ณ วนัทีม่กีารถอนเงนิสกลุตา่งประเทศนัน้ 
    13.6 ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจดวีา่ขา้พเจา้ไม่สามารถใชบ้ัตรเดบติเพือ่ซือ้สนิคา้ หรือช าระค่าบรกิารตา่งๆ ดว้ยการแจง้หมายเลขรหัสประจ าบัตรดว้ยวาจา หรือลาย
ลกัษณ์อกัษรไวก้บัรา้นคา้หรอืสถานทีร่ับบตัร 
    13.7 ในกรณีทีม่กีารใชบ้ัตรเดบติ เพือ่ซือ้สนิคา้ และ/หรอืช าระคา่บรกิารกับเครือ่งอนุมัตวิงเงนิอัตโนมัต ิ(EDC) แลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ของขา้พเจา้ไดต้ามกรรมวธิขีองเครือ่ง และใหถ้อืวา่การโอนเงนิตามกรรมวธิขีองเครือ่งนัน้เป็นการหักทีถ่กูตอ้งและมผีลผกูพันขา้พเจา้โดยสมบรูณ์ และในกรณีทีย่อดคงเหลอื
ในบัญชเีงนิฝากไม่พอหักโอนเงนิ ธนาคารจะระงับการด าเนินการดังกล่าวก็ได ้ในกรณีที่มกีารใชบ้ัตรเดบติเพือ่ซือ้สนิคา้ และ/หรอืช าระค่าบรกิารกับเครือ่งอนุมัตวิงเงนิ
อตัโนมตั ิ(EDC) ในตา่งประเทศ จ านวนทีเ่กดิจากการซือ้สนิคา้ และ/หรอืช าระคา่บรกิารในตา่งประเทศทีเ่ป็นเงนิสกลุของประเทศนัน้ๆ จะตอ้งถกูเปลีย่นมาเป็นสกลุเงนิบาท 
โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นตามอตัราขายเงนิสกลุนัน้ ทีธ่นาคารและ/หรอืวซีา่ก าหนด ณ วนัทีม่กีารช าระคา่สนิคา้และ/หรอืบรกิารนัน้ 
    13.8 ในกรณีขา้พเจา้ใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตดว้ยบัตรเดบติกับรา้นคา้/สถานทีร่ับบัตร ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารท าการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของ
ขา้พเจา้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวก้ับธนาคารดว้ยจ านวนเงนิเทา่กับราคาสนิคา้ทีข่า้พเจา้สั่งซือ้ เพือ่ใหเ้ป็นการช าระคา่สนิคา้ใหร้า้นคา้/สถานทีร่ับบตัร เมือ่รา้นคา้/สถานทีร่ับบัตรเรยีก
เก็บคา่สนิคา้/บรกิารดังกลา่วมายังธนาคาร ซึง่ธนาคารจะท าการแจง้ขอ้มลูการหักบัญชดีังกลา่วใหข้า้พเจา้ทราบตามระยะเวลาและเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด และ/หรอืเมือ่
ไดร้ับหลักฐานใบสง่สนิคา้/ใบเสร็จรับเงนิจากรา้นคา้/สถานทีร่ับบตัร หากขา้พเจา้พบวา่ มรีายการไมถ่กูตอ้งจะตอ้งทกัทว้งใหธ้นาคารทราบภายใน 10 วนัท าการ นับแตว่ันที่
ไดร้ับแจง้รายการใชบ้รกิารดังกลา่ว หรอืนับแตว่ันทีไ่ดร้ับใบแจง้รายการใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตจากธนาคารแลว้แตก่รณี อย่างไรก็ตาม ไมเ่ป็นการตัดสทิธขิอง
ขา้พเจา้ในภายหลงั ถา้ขา้พเจา้สามารถพสิจูนไ์ดว้า่ คา่ใชจ้า่ยในใบแจง้รายการใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตไมถ่กูตอ้ง และไมไ่ดเ้ป็นความผดิ หรอืบกพรอ่งของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ตอ้งทักทว้งภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 60 วนั นับแตว่นัทีไ่ดร้ับใบแจง้รายการใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ต หรอืนับแตว่ันทีไ่มไ่ดร้ับสนิคา้หรอืบรกิารหรอืไดร้ับ
สนิคา้หรอืบรกิารไมต่รงตามก าหนดเวลา หรอืไดร้ับสนิคา้หรอืบรกิารแลว้แตไ่มค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงค ์
    นอกจากนี ้การสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่กดิขึน้บนอนิเทอรเ์น็ต โดยผา่นบรกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตดว้ยบตัรเดบติ จนเสร็จสิน้การท ารายการซือ้ขายสนิคา้ส าเร็จนัน้ ไมว่า่จะเป็น
การกระท าของขา้พเจา้เอง หรอืเป็นการกระท าของบคุคลอืน่ไมว่า่จะกระท าโดยทจุรติหรอืไมก่็ตาม หากกระท าไปโดยการใชห้มายเลขรหัสของขา้พเจา้ทีธ่นาคารออกใหแ้ลว้ 
ใหถ้อืวา่เป็นการสั่งซือ้สนิคา้ทีส่มบรูณ์ถกูตอ้ง ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรับผดิชอบทุกประการ และรับทราบวา่หากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ธนาคารไม่
จ าเป็นตอ้งรับผดิชอบแตป่ระการใดทัง้สิน้ 
 
 



 “Confidential”                                                                        P 3/4                                                                     11-01-001 Version 22/03/2022 

    13.9 ขา้พเจา้มหีนา้ทีเ่ก็บรักษาบัตรและใบแจง้หมายเลขรหัสประจ าบัตรไวใ้นทีป่ลอดภัยและเป็นความลับมใิหส้ญูหาย และตอ้งไมแ่จง้หมายเลขรหสัใหผู้อ้ ืน่ทราบ หรอื
โอนใหบ้คุคลอืน่ใชแ้ทนเป็นอันขาด ถา้หากบัตรสญูหายหรอืตกไปอยู่ในมอืของผูอ้ ืน่ ขา้พเจา้จะตอ้งรบีแจง้มายังธนาคารทันท ีโดยทางโทรศัพทห์มายเลข 0-2626-7777 
หรอืโดยวธิกีารอืน่ทีธ่นาคารก าหนด เพือ่ทีธ่นาคารจะไดย้กเลกิบตัรและรหสัประจ าตวับัตร ในกรณีทีข่า้พเจา้แจง้ยกเลกิบัตรใหธ้นาคารทราบตามทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ ขา้พเจา้
ไมต่อ้งรับผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชบ้ัตรภายหลังจากการแจง้ เวน้แตร่ายการทีเ่กดิขึน้หลังจากการแจง้ใหธ้นาคารทราบแลว้ไมเ่กนิ 5 นาท ีหรอืหากธนาคาร
ตรวจสอบ/พสิจูนไ์ดว้า่ความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชบ้ตัรดงักลา่วเกดิจากการกระท าของขา้พเจา้ หรอืขา้พเจา้ไดม้สีว่นรูเ้ห็นดว้ย หรอืขา้พเจา้ประมาทเลนิเลอ่ ขา้พเจา้ตกลง
รับผดิชอบเต็มทัง้จ านวน โดยขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้มลูเรือ่ง วนั เวลา ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง จ านวนเงนิ และลกัษณะธรุกรรม หรอืขอ้มลูอืน่ใดตามทีธ่นาคารจะรอ้งขอ และธนาคารจะท า
การสอบสวนและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (หากม)ี และจะแจง้ผลการสอบสวนใหข้า้พเจา้ทราบ รวมถงึในกรณีทีม่ขีอ้ผดิพลาดทีธ่นาคารจะตอ้งชดใชเ้งนิแกข่า้พเจา้ ธนาคารจะโอน
เงนิทีผ่ดิพลาดเขา้บัญชขีา้พเจา้ ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วนันับจากวันทีไ่ดร้ับแจง้ขอ้มลูทีค่รบถว้นและเป็นไปตามรายละเอยีดดังกลา่ว ทัง้นี้ ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
ด าเนนิการตามค ารอ้งขอใดๆ ทีข่ดัตอ่ขอ้ก าหนด/หลกัเกณฑข์องทางการ 
    13.10 ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมช าระคา่ธรรมเนียมบัตรเป็นรายปีเมือ่ครบรอบปีในการเป็นสมาชกิบัตร ทัง้นี้จนกวา่ขา้พเจา้จะแจง้ยกเลกิการเป็นสมาชกิบัตรใหธ้นาคาร
ทราบ  
     กรณีขา้พเจา้มภีาระตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมบตัรรายปีตามขอ้ตกลง/เงือ่นไขของบญัชเีงนิฝากตามประเภททีธ่นาคารก าหนด ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของขา้พเจา้เป็นคา่ธรรมเนียมสมาชกิบัตรในปีถดัๆไปไดท้กุเมือ่จนกวา่ธนาคารจะไดร้ับคา่ธรรมเนียมครบถว้น และ/หรอืในกรณีทีบ่ัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้มจี านวนเงนิ
ฝากไมเ่พยีงพอทีจ่ะช าระคา่ธรรมเนียมบตัรรายปีในปีใดปีหนึง่ได ้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารกนัเงนิ (Hold) ในบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ไวจ้นกวา่มจี านวนเงนิครบ
ตามจ านวนคา่ธรรมเนยีมบัตรรายปีทีข่า้พเจา้ตอ้งช าระใหก้บัธนาคารและธนาคารจะหักเงนินัน้เพือ่ช าระคา่ธรรมเนียมบตัรรายปี    รวมทัง้การถอนฝาก และ/หรอื โอนเงนิขา้ม
เขตส านักหักบัญช ีตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามอัตราทีธ่นาคารก าหนด โดยค่าธรรมเนียมอาจเปลีย่นแปลงตามทีป่ระกาศ ณ ส านักงานและเว็บไซต ์(website) ของธนาคาร  
อนึง่ ในกรณีทีธ่นาคารไมส่ามารถเก็บคา่ธรรมเนยีมรายปีในปีหนึง่ปีใดได ้เมือ่พน้ก าหนดเวลา 30 วนันับแตว่นัครบก าหนดช าระคา่ธรรมเนยีมบตัรรายปีในปีนัน้  ขา้พเจา้ยอมรับ
วา่จะไมส่ามารถใชบ้ตัรไดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะน าเงนิเขา้บญัชเีพือ่หักเงนิจากบัญชชี าระคา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยอมรับวา่ เมือ่พน้ก าหนดเวลา 60 วนันับแตว่ันครบ
ก าหนดช าระคา่ธรรมเนยีมบตัรรายปีในปีนัน้ หากธนาคารยังไมส่ามารถหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีได ้ ธนาคารมสีทิธยิกเลกิการเป็นสมาชกิบตัรของ
ขา้พเจา้ไดท้นัท ี  
      ในกรณีทีบ่ญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ไมม่กีารฝาก-ถอนเป็นระยะเวลาเกนิกวา่ 1 ปี นับจากวนัทีม่กีารฝาก-ถอนเงนิในบญัชเีงนิฝากครัง้สดุทา้ย หรอืไมม่เีงนิเหลอือยูใ่นบญัชี

เงนิฝากเลย  หรอืขา้พเจา้ไมช่ าระคา่ธรรมเนียมบตัรรายปีในปีหนึง่ปีใด  ขา้พเจา้ยอมรับวา่ บญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้จะไมส่ามารถท ารายการหรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกับ
บตัรไดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะตดิตอ่ธนาคาร  ทัง้นี ้ในกรณีดังกลา่วขา้งตน้ เมือ่พน้ก าหนดเวลา 24 เดอืนนับจากวนัทีข่า้พเจา้ไมส่ามารถท ารายการทีเ่กีย่วเนื่องกบับตัรได ้ขา้พเจา้
ยอมรับวา่ ธนาคารมสีทิธริะงับการใชบ้ตัรหรอืยกเลกิการเป็นสมาชกิบตัรของขา้พเจา้ไดท้นัท ี 
       หากขา้พเจา้ขอยกเลกิการใชบ้ัตรในระหว่างปีและธนาคารไดเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรรายปีจากขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจดีว่าขา้พเจา้จะไดร้ับ
คา่ธรรมเนียมรายปีคนืตามสดัสว่นเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย ของขา้พเจา้ หรอืวธิกีารอืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร ภายใน 7 วันท าการ นับจากวนัทีท่ า
การยกเลกิบตัร ทัง้นี ้บตัรประเภททีม่คีวามคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (PA) จะสิน้สดุความคุม้ครอง ณ วนัทีท่ าการยกเลกิบตัร  
    13.11 กรณีบัตรเดบติทีม่คีวามคุม้ครองประกันอบุัตเิหตุสว่นบคุคล ขา้พเจา้จะไดร้ับความคุม้ครอง 1 ปีนับจากวันทีอ่อก บัตรเดบติ และในปีตอ่อายุหากขา้พเจา้ไมช่ าระ
คา่ธรรมเนยีมรายปีความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคลจะสิน้สดุลง และธนาคารมสีทิธริะงับการใชห้รอืยกเลกิบตัรเดบติของขา้พเจา้ไดท้นัท ี
    13.12 ธนาคารมสีทิธริะงับ หรือเพกิถอนการใชบ้ัตร หรือปฏเิสธการใช ้หรอืเรียกบัตรคนืในกรณีที่ขา้พเจา้โอนหรอืใหผู้อ้ ื่นใชบ้ัตรแทน หรือเงนิในบัญชไีม่พอช าระ
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ใหแ้กธ่นาคาร หรอืหากธนาคารพสิจูน์ไดว้า่ขา้พเจา้ทจุรติ หรอืปฏบิตัผิดิเงือ่นไขตามขอ้ตกลงนี ้หรอืธนาคารทราบวา่ขา้พเจา้ถกูด าเนนิคดี
ทางแพง่ หรอืคดอีาญา หรอืคดลีม้ละลาย หรอืเป็นบคุคลทีร่าชการ หรอืหน่วยงานของรัฐมคี าสัง่ใหย้ดึ หรอือายัดทรัพยส์นิ หรอืมเีหตสุงสยัวา่ไดก้ระท าทจุรติ หรอืกระท าผดิที่
อาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกับธนาคาร และ/หรอื เมือ่ขา้พเจา้เสยีชวีติ และ/หรอื กรณีทีธ่นาคารสงสัยวา่บัตรจะถกูผูอ้ ืน่น าไปใชโ้ดยทจุรติ ธนาคารสามารถยกเลกิบตัรได ้
ทนัท ี 
    13.13 ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารมอี านาจหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้เพือ่ชดใชเ้งนิตามจ านวนเงนิทัง้หมดทีเ่กดิจากการใชบ้ัตร ซึง่รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนนิคด ี
ตามกฎหมาย คา่ทนายความ ตามอตัราทีธ่นาคารตกลงวา่จา้งทนาย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามทีธ่นาคารไดจ้า่ยไปจรงิ  
    13.14 ธนาคารสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิ เปลีย่นแปลง แกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้ัตร ขอ้สัญญาใดๆ เกีย่วกับการใชบ้ัตร อัตราคา่ธรรมเนียม หรอื อัตรา
คา่บรกิาร 

    13.15 กรณีทีข่า้พเจา้ใชบ้รกิารฝาก ถอน โอนเงนิ ในบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ หรอืสอบถาม ขอขอ้มลู หรอืท ารายการอืน่เกีย่วกับบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ ผา่นเครือ่ง

ฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิโทรศพัท ์โทรสาร อปุกรณ์ในการสือ่สาร หรอืชอ่งทางการใหบ้รกิารอืน่ๆ ทีธ่นาคารไดจั้ดไวใ้นลกัษณะอตัโนมตัหิรอืกึง่อัตโนมัตจิากระบบงานใดๆ ของ

ธนาคาร ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมปฏบิตัติามระเบยีบและพธิกีารทีธ่นาคารก าหนดในแตล่ะบรกิารซึง่ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงแกไ้ขเป็นครัง้คราว  

 
14. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบัแบบแจง้สถำนะควำมเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั ส ำหรบัลกูคำ้บคุคลธรรมดำกำรยนืยนัและกำรเปลีย่นแปลง
สถำนะ 
    14.1 ขา้พเจา้ยนืยันวา่ ขอ้ความตามทีข่า้พเจา้ระบุในแบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกิัน/ไมเ่ป็นอเมรกิัน ตามแบบทีธ่นาคารก าหนด เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และ
ครบถว้นและใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของค าขอนี ้
    14.2 ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ หากขา้พเจา้มสีถานะเป็นบคุคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกิัน หรอืตาม
แบบฟอร์ม W-9 เป็นขอ้มูลอันเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นสมบรูณ์ ธนาคารมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสัมพันธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิกับ
ขา้พเจา้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เชน่ ปิดบญัชใีดบญัชหีนึง่หรอืทกุบญัชทีีข่า้พเจา้มอียูก่บัธนาคาร เป็นตน้ หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร 
    14.3 ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหธ้นาคารทราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้กธ่นาคาร ภายใน 30 วนั หลังจากทีม่เีหตกุารณ์เปลีย่นแปลงอันท าใหข้อ้มลูของขา้พเจา้ที่
ระบใุนแบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั ไมถ่กูตอ้ง 
    14.4 ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดด้ าเนนิการตามขอ้ 14.3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ เกีย่วกบั
สถานะของขา้พเจา้ ธนาคารมสีทิธใิชด้ลุยพนิจิแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยุตคิวามสมัพันธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิกับขา้พเจา้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เชน่ ปิดบัญชใีดบญัชี

หนึง่หรอืทกุบญัชทีีข่า้พเจา้มอียูก่บัธนาคาร เป็นตน้ หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร 
    14.5 หากธนาคารด าเนนิการปิดบญัชตีามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีก่ลา่วขา้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงวา่ธนาคารอาจตัง้พกัเงนิในบัญชดีงักลา่วไวก้บัธนาคารหรอืจัดการโดยวธิี
อืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร จนกวา่ขา้พเจา้จะน าหลกัฐานมาขอรับเงนิ และขา้พเจา้ตกลงจะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหาย ดอกเบีย้ และผลประโยชนใ์ดๆ จากธนาคารทัง้สิน้  
    14.6 การยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูและการหกับญัช ี
ขา้พเจา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแกธ่นาคาร ในการด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 
        14.6.1 ยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของขา้พเจา้ เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตัติาม FATCA ใหแ้กธ่นาคาร บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ซไีอเอ็มบ ีพรนิซ ิเพลิ จ ากัด 
และบรษัิทหลกัทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั หน่วยงานจัดเก็บภาษีภายในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมรกิา 
(Internal Revenue Service : IRS) ขอ้มลูดังกลา่วรวมถงึ ชือ่ลกูคา้ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี หมายเลขบัญช ีสถานะตามหลักเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิัติ
ตาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามร่วมมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบัญช ีการจ่ายเงนิเขา้-ออกจากบัญช ีรายการเคลือ่นไหวทางบญัช ี ประเภทและมลูคา่ของผลติภัณฑท์าง
การเงนิ และ/หรอื ทรัพยส์นิอืน่ๆ ทีข่า้พเจา้มอียู่กับธนาคาร ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วกับความสัมพันธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิทีอ่าจถูกรอ้งขอโดย
หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
        14.6.2 หกัเงนิจากบัญชขีองขา้พเจา้ และ/หรอื เงนิไดท้ีข่า้พเจา้ไดร้ับจากหรอืผา่นธนาคาร ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื
ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่ง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งธนาคาร กบัหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดงักลา่ว 
        14.6.3 หากขา้พเจา้ไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมรกิัน (U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้กธ่นาคารไมส่ามารถจะ
ขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได ้ธนาคารมสีทิธใิชด้ลุยพนิจิแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยตุคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมด
หรอืบางสว่น เชน่ ปิดบัญชใีดบญัชหีนึง่หรอืทกุบัญชทีีข่า้พเจา้มอียู่กับธนาคาร เป็นตน้ หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร ในกรณีทีธ่นาคารด าเนนิการ
ปิดบัญช ีขา้พเจา้ตกลงวา่ธนาคารอาจตัง้พกัเงนิในบญัชดีังกลา่วไวก้ับธนาคารหรอืจัดการโดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร จนกวา่ขา้พเจา้จะน าหลักฐานมาขอรับเงนิ 
และขา้พเจา้ตกลงจะไมเ่รยีกรอ้งดอกเบีย้และผลประโยชนใ์ดๆ ของจ านวนเงนิดงักลา่ว 
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15. บญัชเีงนิฝำกทีใ่หส้ทิธพิเิศษดำ้นประกนั 
ขา้พเจา้ไดร้ับทราบขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการเปิดบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ดแีลว้ ทัง้นี้ รวมถงึกรณีตา่งๆ ทีข่า้พเจา้จะไมไ่ดร้ับสทิธพิเิศษเกีย่วกับความคุม้ครอง 
เชน่ เงือ่นไขของบญัชเีงนิฝาก อาย ุเป็นตน้ และยอมรับใหถ้อืการแจง้ผูร้ับผลประโยชน์และขอ้ตกลงส าหรับบญัชเีงนิฝากทีใ่หส้ทิธพิเิศษดา้นประกนัเป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าหรับบญัชเีงนิฝาก โดยระบรุายชือ่ผูร้ับผลประโยชน ์ดงันี ้
 

ล าดบัที ่ ชือ่-นามสกลุ  ทีอ่ยู ่ ความสมัพนัธ ์ สว่นแบง่ 
(รอ้ยละ) 

      

      

      

หมายเหต ุในกรณีทีไ่มร่ะบรุายชือ่ผูร้ับผลประโยชน ์จะเป็นไปตามล าดบัทายาทโดยธรรม ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
16. นอกเหนือจากรายละเอยีดทีอ่ยูใ่นขอ้ตกลงนี ้ขา้พเจา้ไดร้ับทราบและยนิยอมตามขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทัง้ทีอ่ยู่ในเอกสาร ตารางขอ้มลูขัน้ต า่ของผลติภัณฑ ์(Sales sheet) 

แผน่พับ หรอืทีธ่นาคารประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย หรอืดว้ยวธิอีืน่ใด ใหถ้อืเป็นส่วนหนึง่ของขอ้ตกลงฉบับนี้ทกุประการ รวมถงึขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารแกไ้ขเพิม่เตมิ
ขอ้ตกลงฉบบันีโ้ดยปิดประกาศไวใ้นทีท่ าการของธนาคาร หรอืแจง้แกข่า้พเจา้ดว้ยวธิอีืน่ใดโดยขา้พเจา้ตกลงปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืขอ้ก าหนดทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้ทกุ
ประการ 

                                                                 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีธ่นำคำร 
 
 

 บรกิำรผลติภณัฑท์ีม่ปีระกนัพว่ง ผูม้ใีบอนญุำตขำยประกนัวนิำศภยัลงนำม 

 

 

ลงชือ่………………………………………………………………………………………… 
 

ชือ่ตวับรรจง (……………………………………………………………………………… ) 
 

ผูม้ใีบอนญุาตขายประกนัวนิาศภัยเลขที…่…………………………………………… 

 

 

โดยกำรสง่มอบค ำขอเปิดบญัชเีงนิฝำก และขอ้ก ำหนดฉบบันี ้ขำ้พเจำ้ตกลง และรบัทรำบ (ก.) นโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของธนำคำร และ (ข.) ธนำคำร

อำจเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลภำยใต ้หรอืเก ีย่วค ำขอเปิดบญัชเีงนิฝำกบบันีเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องธนำคำรตำมทีไ่ด้

ระบไุวใ้นประกำศควำมเป็นสว่นตวัของธนำคำร 

 

 

ลำยเซ็นลกูคำ้ 

                                                                                                              

                                                         

 

 

 

                                                                                                              

ลงชือ่ ……………………………………………………………………. 
 

 (                                                                                      ) 

ผูข้อใชบ้รกิำร /ผูเ้อำประกนัภยั /ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

            

ส ำหรบัลกูคำ้ 
 


