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ขอ้ก ำหนดส ำหรบับญัชเีงนิฝำกแบบดจิทิลั 

 

ในการทีข่า้พเจา้ขอเปิดบัญชเีงนิฝากกับธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า ”ธนาคาร” ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
ดงัตอ่ไปนี ้
ขอ้ก ำหนดท ัว่ไปส ำหรบับญัชเีงนิฝำกแบบดจิทิลั 
1. ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจดวีา่ขา้พเจา้มสีทิธไิดร้ับดอกเบีย้เงนิฝากในอตัราทีธ่นาคารประกาศพรอ้มทัง้ยนิยอมใหธ้นาคารเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนยีม
ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ โดยธนาคารแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบตามหลักเกณฑท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ในกรณีบัญชรี่วมเจา้ของบัญชทีุกคนตอ้ง
รับผดิชอบร่วมกันและแทนกันต่อธนาคาร   และในกรณีทีข่า้พเจา้มหีนี้สนิเชือ่ใดๆ ทีต่อ้งช าระแกธ่นาคาร ไม่ว่าหนี้นัน้จะมหีลักประกันหรือไมก่็ตาม  หากปรากฏวา่
ขา้พเจา้ไม่ช าระหนี้ดังกล่าวใหแ้ก่ธนาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทุกประเภทของขา้พเจา้ทีม่อียู่กับธนาคารเพือ่ช าระหนี้ดังกลา่ว โดย
ธนาคารแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบตามหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด และในกรณีทีข่า้พเจา้มหีนี้คา่ธรรมเนยีม คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อนัเกีย่วกบัการ
ใชห้รอืรักษาบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้ตอ้งช าระใหแ้กธ่นาคารตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนด ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก
ทกุประเภทของขา้พเจา้ทีม่อียูก่บัธนาคารเพือ่ช าระหนีด้งักลา่วไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ 
2. กรณีทีข่า้พเจา้ใชบ้รกิารฝาก ถอน โอนเงนิ ในบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ หรอืสอบถาม ขอขอ้มลู หรอืท ารายการอืน่เกีย่วกบับัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ ผา่นเครือ่ง
ฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิโทรศพัท ์โทรสาร อปุกรณ์ในการสือ่สาร หรอืชอ่งทางการใหบ้รกิารอืน่ ๆ ทีธ่นาคารไดจั้ดไวใ้นลกัษณะอตัโนมตัหิรอืกึง่อตัโนมัตจิากระบบงานใด 
ๆ ของธนาคาร ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมปฏบิตัติามระเบยีบและพธิกีารทีธ่นาคารก าหนดในแตล่ะบรกิารซึง่ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงแกไ้ขเป็นครัง้คราว 
3. การทีธ่นาคารไดส้ง่เอกสารหรอืหนังสอืใดๆ ไปยังทีอ่ยู ่ทีท่ างาน หรอืสถานทีต่ดิตอ่ตามขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วแ้กธ่นาคารในการเปิดบญัชนัีน้ไมว่า่จะท าโดยวธิใีด
ก็ตาม ขา้พเจา้ยนิยอมใหถ้อืวา่ธนาคารไดส้ง่ หรอืแจง้แกข่า้พเจา้โดยชอบแลว้ ในกรณีทีข่า้พเจา้เปลีย่นแปลงชือ่ นามสกลุ อาชพี ทีอ่ยู่ ทีท่ างาน สถานทีต่ดิตอ่ หรอื
หมายเลขโทรศพัท ์ขา้พเจา้จะแจง้การเปลีย่นแปลงนัน้ใหธ้นาคารทราบทนัทเีป็นหนังสอืหรอืแจง้ตามชอ่งทางทีธ่นาคารก าหนด หากไมแ่จง้ ขา้พเจา้ใหถ้อืวา่ขอ้มลูทีไ่ด ้
แจง้ไวเ้ป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง  
ทัง้นี ้ขา้พเจา้รับทราบวา่ หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วก้บัธนาคาร เชน่ อเีมลล ์ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หรอืขอ้มลูอืน่ใดตามทีธ่นาคารก าหนด 
ขา้พเจา้สามารถแจง้เปลีย่นแปลงผา่น (1) ชอ่งทาง Mobile Application หรอื ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีธ่นาคารใหบ้รกิาร (ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการใหบ้รกิารผา่น
ทาง Tablet ภายนอกสถานที ่หรอื ณ ส านักงานสาขาของธนาคาร เป็นตน้) (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “ชอ่งทางดจิทิลั”)   หรอื (2) ชอ่งทางสาขาของธนาคาร  หรอื (3) ชอ่งทาง
อืน่ใดทีธ่นาคารจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบในอนาคต ทัง้นี ้ในทกุกรณีเป็นไปตามเงือ่นไขและระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีธ่นาคารก าหนด 
4. ขา้พเจา้ตกลงและอนุญาตใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มลูใดๆ ทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วแ้กธ่นาคาร และ/หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับขา้พเจา้และธรุกจิของขา้พเจา้ตอ่ บรษัิทแม่
ของธนาคาร บรษัิทในเครอื บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึส านักงานสาขา (ซึง่ต่อไปนี้รวมเรียกว่า“กลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ”ี) รวมถงึ กรรมการ ลูกจา้งผูร้ับจา้ง ผูแ้ทน 
ตวัแทน ผูส้นับสนุนทางธรุกจิ ผูป้ระมวลผลขอ้มลู และผูป้ระกอบ วชิาชพีในการใหค้ าปรกึษาดา้นตา่งๆ ของธนาคารหรอืกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ ีหรอื ศาล หน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานก ากับดแูลซึง่มขีอบเขตอ านาจเหนือหน่วยงานใดๆ ในธนาคารหรอืกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบ ีตลอดจนคูค่า้ทางธรุกจิของธนาคาร หรอืบรษัิทประกนัภัยที่
ธนาคารก าหนด เพือ่วัตถุประสงคใ์นการบรหิารและ/หรอืก ากับดูแลความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธนาคารและกลุ่มธนาคารซไีอเอ็มบ ีการปฏบิัตติามกฎหมายหรอื
กฎเกณฑใ์ดๆทีเ่กีย่วขอ้ง การใชส้นิคา้และ/บรกิารใด ๆ ของธนาคาร หรอืกลุม่ธนาคารซไีอเอ็มบหีรอืของคูค่า้ใด ๆ ของธนาคาร (ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ากดัเพยีงการใหส้ทิธิ
ประโยชน์ในเอาประกันภัยอุบัตเิหตุสว่นบุคคลแบบกลุ่มตามทีก่าหนดในขอ้ก าหนดฉบับนี้) และ/หรอืเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ทีธ่นาคารเห็นสมควรตามทีไ่ดก้ าหนดหรอื
อนุญาตใหท้ าไดต้ามกฎหมายหรือกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าผูร้ับขอ้มูลดังกล่าวจะมสีถานทีป่ระกอบการอยู่ในประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม ทัง้นี้ ขอ้มูลที่
ประมวลผลตามขอ้สัญญานี้ ไม่รวมถงึขอ้มูลส่วนบคุคลตามทีน่ยิามไวใ้นพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 กฎ และขอ้บังคับอืน่ ๆ ทีอ่อกภายใต ้
พระราชบญัญัตดิงักลา่ว (รวมถงึทีอ่าจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
5. ขา้พเจา้รับทราบว่าธนาคารมหีนา้ทีห่ักภาษี ณ ทีจ่่ายและน าสง่กรมสรรพากรตามกฎหมายและเขา้ใจดวี่าหนา้ทีก่ารค านวณรวมถงึยืน่ภาษีเงนิไดป้ระจ าปีพรอ้ม
รายละเอยีดทีถ่กูตอ้งเป็นหนา้ทีข่องตน ทัง้นี้ ธนาคารไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ขอ้ผดิพลาดในการยืน่ภาษีเงนิไดข้องขา้พเจา้ไมว่า่ในกรณี ๆ ใด นอกเหนือจากขอ้ตกลงที่
ปรากฏอยูใ่นค าขอนี ้แบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกิัน และขอ้ก าหนดของธนาคารทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารแผน่พบั ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของ
ค าขอทีข่า้พเจา้ไดร้ับจากธนาคารขา้พเจา้ไดร้ับทราบขอ้ก าหนดทีธ่นาคารประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย หรอืดว้ยวธิอีืน่ใด และขา้พเจา้ยนิยอมผกูพันตนตามขอ้ตกลงและ
ขอ้ก าหนดดังกล่าว รวมทัง้ประเพณีปฏบิัตติ่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคารทุกประการ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ตกลงในค าขอนี้ ตลอดจน
ขอ้ก าหนดดังกลา่วขา้งตน้ โดยปิดประกาศไวใ้นทีท่ าการของธนาคาร หรอืแจง้แกข่า้พเจา้ดว้ยวธิอีื่นใด โดยขา้พเจา้ตกลงปฏบิัตติามขอ้ตกลงหรอืขอ้ก าหนดทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมินัน้ทกุประการ 
6. ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจดวีา่ธนาคารอาจยกเลกิและ/หรอืเปลีย่นแปลงชนดิหรอืประเภทผลติภัณฑเ์งนิฝากของธนาคารเมือ่ใดก็ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้หรอื
ไดร้ับความยนิยอมจากขา้พเจา้กอ่น หากสทิธปิระโยชนต์ามผลติภัณฑเ์งนิฝากประเภทหรอืชนดิใหมนั่น้ไมด่อ้ยกวา่ผลติภัณฑเ์ดมิ        
7. ขา้พเจา้ตกลงวา่ ธนาคารมสีทิธริะงับการใหบ้รกิารเงนิฝาก และ/หรอื ปฏเิสธการท าธรุกรรมใดๆ ในบญัชเีงนิฝาก และ/หรอืปิดบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ชัว่คราวหรอื
จนกวา่ธนาคารจะไดร้ับการยนืยันความถกูตอ้งในการท าธรุกรรมทางการเงนิดงักลา่วของขา้พเจา้กอ่นและแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบตามสมควรและเป็นไปตามกฎหมายและ/
หรอืกฎเกณฑท์างการทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีธ่นาคารเห็นวา่บญัชเีงนิฝาก หรอืการท าธรุกรรมใดๆในบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้เขา้ขา่ยหรอืธนาคารมเีหตอุนัควรสงสยัวา่จะ
ถกูใชใ้นกจิการทีเ่ป็นการฝ่าฝืน หลกีเลีย่ง หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ หรอืค าสั่งของทางราชการ หรอืไมเ่หมาะสมไมว่า่ดว้ยประการใดๆ หรอืกรณีที่
ธนาคารตรวจสอบพบวา่ ขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้และ/หรอืขอ้มลูอืน่ใดทีข่า้พเจา้ใหไ้วก้ับธนาคารไมเ่ป็นความจรงิ หรอืขา้พเจา้แจง้ขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื 
ขอ้มลูอืน่ใดกบัธนาคารทีซ่ า้ซอ้นกับฐานขอ้มลูลกูคา้รายอืน่ทีม่อียูแ่ลว้ของธนาคาร หรอืขา้พเจา้ใหข้อ้มลูทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขบญัชเีงนิฝากไมว่่าดว้ย
ประการใดๆ หากขา้พเจา้มเีงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญชเีงนิฝากไมว่า่จ านวนเทา่ใด ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารตัง้พักเงนิฝากคงเหลอืดังกลา่วไวใ้นบัญชขีอง
ธนาคาร หรือจัดการโดยวธิอีืน่ใดทีธ่นาคารเห็นสมควร จนกว่าขา้พเจา้สามารถน าหลักฐานอันเป็นทีย่อมรับของธนาคารมาขอรับเงนิดังกล่าวคนื โดยขา้พเจา้จะไม่
เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ดอกเบีย้ หรอืผลตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้จากการด าเนนิการดังกลา่วของธนาคาร และตกลงปฏบิัตติามขอ้ก าหนด และ/หรอื ระเบยีบของธนาคารทกุ
ประการ  
ทัง้นี ้หากเป็นกรณีการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขผลติภัณฑห์รอืการใหบ้รกิารใดๆ ของธนาคารตามประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยเรือ่ง การบรหิารจัดการดา้นการใหบ้รกิาร
แกล่กูคา้อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct) ธนาคารจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ถงึการด าเนนิการดงักลา่วภายในเวลาอนัสมควร 
8. กรณีการเปิดบัญชเีงนิฝาก หากไมม่กีารน าเงนิเขา้ฝากในบัญชดีังกลา่วภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะถกูปิดโดยอัตโนมตั ิ
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
9. กำรโอนเงนิ 
     9.1 ธนาคารจะโอนเงนิตามค าสัง่โอนเงนิเมือ่ไดห้กัเงนิตามจ านวนทีข่า้พเจา้ตอ้งการโอนจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้หรอืไดร้ับเงนิสดหรอืไดร้ับเงนิตามเชค็เพือ่ช าระ 
เงนิโอนคา่ธรรมเนยีมคา่โอนขา้มเขตและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆครบถว้นและถกูตอ้งแลว้เทา่นัน้และภายใตเ้งือ่นไขการใหบ้รกิารเกีย่วกบัวนัและเวลาทีใ่หบ้รกิารจ านวนครัง้และจ านวน
เงนิสงูสดุทีใ่หบ้รกิารไดใ้นแตล่ะวนัก าหนดระยะเวลาทีค่าดวา่จะด าเนนิการโอนเงนิจนเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามทีธ่นาคารก าหนดโดยจะปิดประกาศไว ้ณ ทีท่ าการของธนาคารหรอื 
บนเว็บไซดข์องธนาคารทัง้นีธ้นาคารอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัโดยกรณีทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงท าใหข้า้พเจา้ตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยหรอืมภีาระความรับผดิชอบเพิม่ขึน้หากขา้พเจา้ยังคงใชบ้รกิารตอ่ไปหลงัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วใหถ้อืวา่ขา้พเจา้ไดย้อมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
การใหบ้รกิารทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้แลว้ 
    9.2 การโอนเงนิทกุครัง้ขา้พเจา้จะไดร้ับใบบันทกึรายการในรูปแบบกระดาษหรอืรูปแบบอเิล็คทรอนกิสเ์ป็นหลักฐานการโอนเงนิโดยขา้พเจา้ตกลงว่าหากพบว่ามี
ขอ้บกพรอ่งจากการใชบ้รกิารหรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัรายการเคลือ่นไหวทางบญัช ีขา้พเจา้จะแจง้ใหธ้นาคารทราบในทนัทพีรอ้มดว้ยขอ้มลูคอืวนัและเวลาทีท่ ารายการชือ่ 
และเลขทีบ่ัญชหีลักเลขทีบ่ัญชทีีโ่อนเงนิออกและเลขทีบ่ัญชทีีโ่อนเงนิเขา้ ประเภทของบรกิาร จ านวนเงนิทีโ่อนเขา้หรอืออกจากบัญชชีือ่ สถานทีต่ดิตอ่ของขา้พเจา้
และผูแ้จง้ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ขอ้มลูอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่ห็นสมควรโดยธนาคารจะด าเนนิการสอบสวนและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้สร็จสิน้ภายในเวลา 30วนันับแต่
วนัทีธ่นาคารไดร้ับแจง้และจะแจง้ผลการสอบสวนใหข้า้พเจา้ทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีธ่นาคารทราบผลการสอบสวนนัน้ 
    9.3 ขา้พเจา้รับทราบวา่การใชบ้รกิารโอนเงนิธนาคารจะรับผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยตรงจากการทีธ่นาคารไมป่ฏบิตัติามค าสั่งโอนเงนิจนเป็นเหตใุหข้า้พเจา้
ไมไ่ดร้ับเงนิจากการโอนเงนิหรอืเกดิรายการโอนเงนิโดยมชิอบและมใิชค่วามผดิของขา้พเจา้เวน้แตก่รณีดังตอ่ไปนี้ธนาคารมสีทิธไิมใ่หบ้รกิารและไมต่อ้งรับผดิในความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ คอื หากปรากฏวา่การใหบ้รกิารของธนาคารขัดตอ่กฎระเบยีบค าสั่งหรอืบทบัญญัตขิองกฎหมายหรอืขัดตอ่หลักเกณฑใ์นการปฏบิัตงิานของธนาคาร 
หรอืขา้พเจา้มเีงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอตอ่การท าธรุกรรม หรอืบัญชขีองขา้พเจา้อยูร่ะหวา่งด าเนนิการทางกฎหมายหรอืธนาคารไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบถงึความขัดขอ้ง
ของการใหบ้รกิารลว่งหนา้แลว้หรอืไดแ้จง้ขณะทีใ่หบ้รกิารหรอืปฏบิัตผิดิเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงของธนาคาร และ/หรอืเป็นเหตสุดุวสิยัหรอืเกดิกรณีทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ
อันสมควร ของธนาคารซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากัดเฉพาะ เหตุไฟไหม ้แผ่นดนิไหว น ้าท่วม  จลาจลการประทว้ง การปิดกจิการ การด าเนินการของรัฐบาลสงคราม การ
หยุดชะงักของไฟฟ้าหรอืแหล่งจ่ายไฟเครือ่งคอมพวิเตอรอ์ปุกรณ์ระบบโทรคมนาคมเครอืขา่ยและ/หรอืโปรแกรมระบบอนิเตอรเ์น็ตช ารุดขัดขอ้งหรอือยู่ระหว่างการ
ซอ่มแซม หรอืบ ารงุรักษา ทัง้นีค้วามรับผดิในความเสยีหายทีก่ลา่วขา้งตน้จะไมเ่กนิกวา่คา่ธรรมเนยีมทีธ่นาคารไดร้ับจากขา้พเจา้และคนืเงนิทีไ่ดร้ับจากขา้พเจา้โดยโอน
เขา้บญัชขีองขา้พเจา้และใหม้ผีลตอ่การค านวณดอกเบีย้เงนิฝากยอ้นหลงัตัง้แตว่นัทีเ่งนินัน้ไดถ้กูหกัจากบญัชขีองขา้พเจา้ 
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10.  ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ขา้พเจา้ไมส่ามารถใชบ้รกิารหรอืท าธรุกรรมทีเ่กีย่วเนื่องดว้ยบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้เปิดผา่นชอ่งทางดจิทิลั ผา่นทางชอ่งทางสาขา
ของธนาคารได ้ทัง้นี้ เวน้แต่ (1) ขา้พเจา้จะมบีัญชเีงนิฝากปกตทิีย่ังมรีายการเคลือ่นไหวทีข่า้พเจา้ไดเ้ปิดผา่นชอ่งทางสาขาของธนาคาร รวมถงึเงือ่นไขอืน่ตามที่
ธนาคารก าหนด หรอื (2) กรณีขอปิดบญัชเีงนิฝากทีเ่ปิดผา่นชอ่งทางดจิทิลั หรอื (3) กรณีอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิทางผา่นชอ่งทางสาขาของธนาคารตามทีธ่นาคาร
ก าหนด ในกรณีทีข่า้พเจา้สามารถใชบ้รกิารหรอืท าธุรกรรมทีเ่กีย่วเนื่องดว้ยบัญชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้เปิดผา่นชอ่งทางดจิทิัล ผ่านทางชอ่งทางสาขาของธนาคารได ้
ขา้พเจา้ตกลงปฏบิัตติามระเบยีบและขอ้ก าหนดต่างๆของธนาคาร รวมถงึตกลงใหธ้นาคารใชแ้ละอา้งองิขอ้มูลต่างๆ รวมถงึตัวอย่างลายมอืชือ่ทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วแ้ก่
ธนาคารส าหรับบัญชเีงนิฝากทีเ่ปิดผ่านชอ่งทางสาขาของขา้พเจา้ไม่วา่บัญชหีนึง่บัญชใีด เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบตัวตนของขา้พเจา้ หรอืเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ตามที่
ธนาคารเห็นสมควรในการเขา้ใชบ้รกิารหรอืเขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วหรอืด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งผา่นทางชอ่งทางสาขา 
11. กำรขอบตัรเดบติ และ/หรอืใชบ้ตัรเดบติ ในกรณีทีข่า้พเจา้ตกลงขอบตัรเดบติ และ/หรอืใชบ้ตัรเดบติจะตกลงผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใช ้

บรกิาร ดงันี ้ 
     11.1 บตัรเดบติ คอื บตัรทีธ่นาคารออกใหข้า้พเจา้ส าหรับถอนเงนิสด ฝากเงนิสด โอนเงนิ สอบถามยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีช าระคา่สาธารณูปโภค ช าระคา่ใชจ้่าย
ตา่งๆ โดยผา่นเครือ่ง ATM หรอืเครือ่งใหบ้รกิารอืน่ผา่นทางอเิล็กทรอนกิส ์และใชซ้ือ้สนิคา้และ/หรอืช าระคา่บรกิาร หรอืคา่อืน่ใดแทนการใชเ้งนิสด ณ รา้นคา้ในประเทศ
และตา่งประเทศทีม่สีัญลักษณ์ของ VISA โดยการช าระผา่นเครือ่ง EDC (Electronic Data Capture)  รวมถงึการใชบ้รกิารผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต ของขา้พเจา้ไดด้ว้ย 
โดยจ านวนเงนิดงักลา่วจะถกูหกัโดยตรงจากบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้เปิดไวส้ าหรับการใชจ้า่ยกบับัตรนัน้ทันท ีและอาจมคีา่ธรรมเนยีมตามทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัประเภทของบตัรเดบติตามทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ตอ่ไปนีห้ากไมก่ลา่วโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรยีกบตัรเดบติวา่ “บตัร” 
     11.2 ชอ่งทาง CIMB Thai Digital Banking Mobile Application ของธนาคาร สามารถใชเ้ป็นชอ่งทางในการสมคัรบตัร โดยในขัน้ตอนการเปิดบญัชสีามารถเลอืก
รับบตัรเดบติได ้หรอื เว็บไซดข์องธนาคาร (https://digital.cimbthai.com) สามารถใชเ้ป็นชอ่งทางในการสมคัรบตัร ขอท าบตัรทดแทน และเปิดใชบ้รกิารบตัรได ้

(1) การสมคัรบตัร ขา้พเจา้จะตอ้งกรอกขอ้มลูการสมคัรใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง โดยขา้พเจา้จะตอ้งยอมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขตา่งๆทีธ่นาคารก าหนด 
รวมทัง้ไดร้ับขอ้ความยนืยันการสมคัรผา่นทาง Email Address และ/หรอืขอ้ความทางโทรศพัทเ์คลือ่นทีต่ามหมายเลขโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีข่า้พเจา้ได ้
แจง้ไวก้บัธนาคาร และ/หรอืจดหมายจากธนาคาร ทัง้นีบ้ตัรจะถกูสง่ไปตามทีอ่ยูท่ ีข่า้พเจา้ใหไ้ว ้ (หรอื) สง่มอบ หลงัจากทีธ่นาคารท าการหกั
คา่ธรรมเนยีมบตัรตามเงือ่นไขส าเร็จแลว้เทา่นัน้ ถงึจะถอืวา่การสมคัรบตัรเสร็จสิน้สมบรูณ์ 

(2) การขอท าบตัรทดแทน  ขา้พเจา้สามารถด าเนนิการขอท าบตัรทดแทน ไดใ้นกรณีบตัรสญูหาย ช ารดุไดท้ีส่าขา หรอืเว็บไซดข์องธนาคาร 
(3) การเปิดใชง้านของบตัร ขา้พเจา้ตอ้งท าการเปิดใชง้านบตัร (activated) ณ สาขาของธนาคาร ทางโทรศพัทโ์ดยผา่น IVR ทางชอ่งทางเว็บไซดข์อง

ธนาคาร (https://digital.cimbthai.com) หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคารก าหนด กอ่นการใชง้านบตัรเดบติ 
     11.3 การถอนเงนิผา่นเครือ่งบรกิารเงนิสดอตัโนมตั ิ (ATM) หรอืการโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ทีม่อียูก่บัธนาคาร สามารถถอนเงนิ หรอืโอนเงนิไดท้กุวนั
ตลอด 24 ชัว่โมง โดยการถอนเงนิ หรอืโอนเงนิจากบญัชขีองขา้พเจา้นัน้จะเป็นจ านวนเงนิเทา่ใดก็ตาม จะตอ้งขึน้อยูก่บัประเภทของบตัรและตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีว่า่
ตอ้งมยีอดเงนิคงเหลอืในบญัชพีอทีจ่ะถอนเงนิ หรอืหกัโอนไปได ้และเป็นไปตามทีธ่นาคารประกาศ และส าหรับการโอนเงนิดงักลา่วนัน้ ธนาคารจะท าการหกัเงนิ (เดบติ) 
จากบญัชทีีโ่อนเงนิออกและจะน าเงนิเขา้ (เครดติ) เขา้บญัชทีีโ่อนเงนิเขา้ภายในวนัเดยีวกนั โดยตอ้งกดหมายเลขบญัชทีีต่อ้งการโอนเงนิเขา้ใหถ้กูตอ้งและถา้การโอน
เงนิไปยังบญัชดีงักลา่วเกดิความผดิพลาดอนัเกดิจากการกระท าของขา้พเจา้ไมว่า่จะเกดิความเสยีหายหรอืไมก่็ตาม ขา้พเจา้จะตอ้งรับผดิชอบเองโดยไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชค้นืได ้
    11.4 การใชบ้ตัรกบัเครือ่งบรกิารเงนิสดอตัโนมตั ิ(ATM) ตา่งธนาคาร ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ขา้พเจา้จะทราบยอดเงนิในบตัรหลงัจากการเบกิถอนทกุครัง้ผา่น
เครือ่ง ATMตา่งธนาคารและ จะไดร้ับใบบันทกึรายการทกุครัง้เมือ่แสดงความประสงค ์ทัง้นี้ กรณีใบบันทกึรายการหมด เครือ่งบรกิารเงนิสดอัตโนมัต ิ(ATM) ของตา่ง
ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบและขา้พเจา้สามารถใชบ้รกิารไดต้อ่ไป โดยสามารถตรวจสอบยอดรายการทีท่ าธุรกรรมไดจ้ากสมุดบัญชเีงนิฝากและ/หรอืใบแจง้ยอดบัญช ี
(STATEMENT) ยกเวน้รายการโอนเงนิไปเขา้บัญชขีองบคุคลอืน่ หรอืบัญชขีองธนาคารอืน่ ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่หากใบบันทกึรายการหมด ธนาคารจะไมท่ า
รายการโอนเงนิดงักลา่วใหแ้ตอ่ยา่งใด 
    11.5 ขา้พเจา้สามารถใชบ้ตัรส าหรับบรกิารตา่งๆ ดงักลา่วขา้งตน้ตามวงเงนิการใชบ้ตัร โดยขา้พเจา้สามารถปรับเพิม่ และลดวงเงนิใชบ้รกิารดงักลา่วได ้ทางโทรศพัท์
หมายเลข 0-2626-7777 แตจ่ะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิสงูสดุของบตัรทีก่ าหนดไว ้ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ เงือ่นไขในการใหบ้รกิารดงักลา่วขา้งตน้ตามที่
ธนาคารเห็นสมควรโดยธนาคารจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบตามวธิกีารของธนาคารและตามทีก่ฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑท์างการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ในกรณีทีธ่นาคารตรวจ
พบรายการถอนเงนิ และ/หรอืรายการโอนเงนิ และ/หรอืธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับตัรของขา้พเจา้ทีม่ขีอ้สงสยัและ/หรอืผดิปกต ิขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารระงับการ
ใชว้งเงนิถอน และ/หรือวงเงนิโอนเงนิอย่างใดอย่างหนึง่หรอืทัง้หมดของขา้พเจา้ไดเ้ป็นการชั่วคราวไดท้ันทแีละแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบตามสมควรและเป็นไปตาม
กฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑท์างการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี ้เพือ่เป็นการป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กบัขา้พเจา้จนกวา่ธนาคารจะไดต้ดิตอ่ขา้พเจา้และไดร้ับการ
ยนืยันความถกูตอ้งในการท าธรุกรรมทางการเงนิดงักลา่วจากขา้พเจา้แลว้จงึจะสามารถใชว้งเงนิถอนเงนิและ/หรอืวงเงนิโอนเงนิอย่างใดอย่างหนึง่หรอืทัง้หมดไดต้อ่ไป
และขา้พเจา้ยอมรับวา่การด าเนนิการดังกลา่วของธนาคารเป็นการกระท าเพือ่ความปลอดภัยและคุม้ครองประโยชน์ของขา้พเจา้และธนาคารไมต่อ้งรับผดิชอบในความ
เสยีหายใดๆของขา้พเจา้ (ถา้ม)ี  
    11.6 กรณีใชบ้ตัรถอนเงนิสดจาก ATM ในตา่งประเทศ จ านวนทีเ่กดิจากการถอนเงนิสดในตา่งประเทศทีเ่ป็นเงนิสกลุของประเทศนัน้ๆ ตอ้งไมเ่กนิจ านวนเงนิสกลุของ
ตา่งประเทศนัน้ๆ ตามทีธ่นาคารเจา้ของเครือ่ง ATM ก าหนด และจะตอ้งถกูเปลีย่นมาเป็นสกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นตามอตัราขายเงนิสกลุนัน้ทีธ่นาคารและ/
หรอื VISA ก าหนด ณ วนัทีม่กีารถอนเงนิสกลุตา่งประเทศนัน้ 
    11.7 ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจดวีา่ขา้พเจา้ไมส่ามารถใชบ้ตัรเดบติเพือ่ซือ้สนิคา้ หรอืช าระคา่บรกิารตา่งๆ ดว้ยการแจง้หมายเลขรหสัประจ าบตัรดว้ยวาจา หรอืลาย
ลกัษณ์อกัษรไวก้บัรา้นคา้หรอืสถานทีร่ับบตัร 
    11.8 ในกรณีทีม่กีารใชบ้ตัรเดบติ เพือ่ซือ้สนิคา้ และ/หรอืช าระคา่บรกิารกบัเครือ่งอนุมตัวิงเงนิอตัโนมตั ิ(EDC) แลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของขา้พเจา้ไดต้ามกรรมวธิขีองเครือ่ง และใหถ้อืวา่การโอนเงนิตามกรรมวธิขีองเครือ่งนัน้เป็นการหักทีถ่กูตอ้งและมผีลผกูพันขา้พเจา้โดยสมบรูณ์ และในกรณีที่
ยอดคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากไมพ่อหกัโอนเงนิ ธนาคารจะระงับการด าเนนิการดังกลา่วก็ได ้ในกรณีทีม่กีารใชบ้ัตรเดบติเพือ่ซือ้สนิคา้ และ/หรอืช าระคา่บรกิารกบัเครือ่ง
อนุมตัวิงเงนิอตัโนมตั ิ(EDC) ในตา่งประเทศ จ านวนทีเ่กดิจากการซือ้สนิคา้ และ/หรอืช าระคา่บรกิารในตา่งประเทศทีเ่ป็นเงนิสกลุของประเทศนัน้ๆ จะตอ้งถกูเปลีย่นมา
เป็นสกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นตามอตัราขายเงนิสกลุนัน้ ทีธ่นาคารและ/หรอืวซีา่ก าหนด ณ วนัทีม่กีารช าระคา่สนิคา้และ/หรอืบรกิารนัน้ 
    11.9 ในกรณีขา้พเจา้ใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตดว้ยบัตรเดบติกับรา้นคา้/สถานทีร่ับบัตร ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารท าการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ของขา้พเจา้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวก้บัธนาคารดว้ยจ านวนเงนิเทา่กบัราคาสนิคา้ทีข่า้พเจา้สัง่ซือ้ เพือ่ใหเ้ป็นการช าระคา่สนิคา้ใหร้า้นคา้/สถานทีร่ับบัตร เมือ่รา้นคา้/สถานทีร่ับ
บัตรเรยีกเก็บคา่สนิคา้/บรกิารดังกลา่วมายังธนาคาร ซึง่ธนาคารจะท าการแจง้ขอ้มลูการหกับัญชดีงักลา่วใหข้า้พเจา้ทราบตามระยะเวลาและเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด 
และ/หรอืเมือ่ไดร้ับหลกัฐานใบสง่สนิคา้/ใบเสร็จรับเงนิจากรา้นคา้/สถานทีร่ับบตัร หากขา้พเจา้พบวา่ มรีายการไมถ่กูตอ้งจะตอ้งทักทว้งใหธ้นาคารทราบภายใน 10 วัน
ท าการ นับแตว่นัทีไ่ดร้ับแจง้รายการใชบ้รกิารดงักลา่ว หรอืนับแตว่นัทีไ่ดร้ับใบแจง้รายการใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตจากธนาคารแลว้แตก่รณี อยา่งไรก็ตาม ไม่
เป็นการตดัสทิธขิองขา้พเจา้ในภายหลงั ถา้ขา้พเจา้สามารถพสิจูนไ์ดว้า่ คา่ใชจ้า่ยในใบแจง้รายการใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตไมถ่กูตอ้ง และไมไ่ดเ้ป็นความผดิ 
หรอืบกพรอ่งของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตอ้งทกัทว้งภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 60 วัน นับแตว่ันทีไ่ดร้ับใบแจง้รายการใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ต หรอืนับแตว่นัทีไ่มไ่ด ้
รับสนิคา้หรอืบรกิารหรอืไดร้ับสนิคา้หรอืบรกิารไมต่รงตามก าหนดเวลา หรอืไดร้ับสนิคา้หรอืบรกิารแลว้แตไ่มค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงค ์
    นอกจากนี ้การสั่งซือ้สนิคา้ทีเ่กดิขึน้บนอนิเทอรเ์น็ต โดยผา่นบรกิารซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตดว้ยบัตรเดบติ จนเสร็จสิน้การท ารายการซือ้ขายสนิคา้ส าเร็จนัน้ ไมว่า่
จะเป็นการกระท าของขา้พเจา้เอง หรอืเป็นการกระท าของบคุคลอืน่ไมว่า่จะกระท าโดยทจุรติหรอืไมก่็ตาม หากกระท าไปโดยการใชห้มายเลขรหสัของขา้พเจา้ทีธ่นาคาร
ออกใหแ้ลว้ ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้สนิคา้ทีส่มบรูณ์ถกูตอ้ง ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรับผดิชอบทกุประการ และรับทราบวา่หากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็
ตาม ธนาคารไมจ่ าเป็นตอ้งรับผดิชอบแตป่ระการใดทัง้สิน้ 
    11.10 ขา้พเจา้มหีนา้ทีเ่ก็บรักษาบตัรและใบแจง้หมายเลขรหสัประจ าบตัรไวใ้นทีป่ลอดภัยและเป็นความลับมใิหส้ญูหาย และตอ้งไมแ่จง้หมายเลขรหสัใหผู้อ้ ืน่ทราบ 
หรอืโอนใหบ้คุคลอืน่ใชแ้ทนเป็นอันขาด ถา้หากบัตรสญูหายหรอืตกไปอยู่ในมอืของผูอ้ ืน่ ขา้พเจา้จะตอ้งรบีแจง้มายังธนาคารทันท ีโดยทางโทรศัพทห์มายเลข   0-
2626-7777 หรอืโดยวธิกีารอืน่ทีธ่นาคารก าหนด เพือ่ทีธ่นาคารจะไดย้กเลกิบัตรและรหสัประจ าตัวบัตร ในกรณีทีข่า้พเจา้แจง้ยกเลกิบัตรใหธ้นาคารทราบตามทีก่ลา่ว
ขา้งตน้แลว้ ขา้พเจา้ไมต่อ้งรับผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชบ้ตัรภายหลงัจากการแจง้ เวน้แตร่ายการทีเ่กดิขึน้หลงัจากการแจง้ใหธ้นาคารทราบแลว้ไมเ่กนิ 5 
นาท ีหรอืหากธนาคารตรวจสอบ/พสิจูน์ไดว้า่ความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชบ้ัตรดังกลา่วเกดิจากการกระท าของขา้พเจา้ หรอืขา้พเจา้ไดม้สีว่นรูเ้ห็นดว้ย หรอืขา้พเจา้
ประมาทเลนิเลอ่ ขา้พเจา้ตกลงรับผดิชอบเต็มทัง้จ านวน โดยขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้มลูเรือ่ง วนั เวลา ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง จ านวนเงนิ และลกัษณะธรุกรรม หรอืขอ้มลูอืน่ใดตามที่
ธนาคารจะรอ้งขอ และธนาคารจะท าการสอบสวนและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (หากม)ี และจะแจง้ผลการสอบสวนใหข้า้พเจา้ทราบ รวมถงึในกรณีทีม่ขีอ้ผดิพลาดทีธ่นาคาร
จะตอ้งชดใชเ้งนิแกข่า้พเจา้ ธนาคารจะโอนเงนิทีผ่ดิพลาดเขา้บญัชขีา้พเจา้ ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วนันับจากวนัทีไ่ดร้ับแจง้ขอ้มลูทีค่รบถว้นและเป็นไปตามรายละเอยีด
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการไมด่ าเนนิการตามค ารอ้งขอใดๆ ทีข่ดัตอ่ขอ้ก าหนด/หลกัเกณฑข์องทางการ 
    11.11 ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมช าระค่าธรรมเนียมบัตรเป็นรายปีเมือ่ครบรอบปีในการเป็นสมาชกิบัตร ทัง้นี้จนกว่าขา้พเจา้จะแจง้ยกเลกิการเป็นสมาชกิบัตรให ้
ธนาคารทราบ  
     กรณีขา้พเจา้มภีาระตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมบัตรรายปีตามขอ้ตกลง/เงือ่นไขของบัญชเีงนิฝากตามประเภททีธ่นาคารก าหนด ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหักเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้เป็นคา่ธรรมเนยีมสมาชกิบตัรในปีถัดๆไปไดท้กุเมือ่จนกวา่ธนาคารจะไดร้ับคา่ธรรมเนยีมครบถว้น และ/หรอืในกรณีทีบ่ญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้
มจี านวนเงนิฝากไมเ่พยีงพอทีจ่ะช าระคา่ธรรมเนียมบัตรรายปีในปีใดปีหนึง่ได ้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมใหธ้นาคารกันเงนิ (Hold) ในบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้ไว ้
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จนกวา่มจี านวนเงนิครบตามจ านวนคา่ธรรมเนยีมบตัรรายปีทีข่า้พเจา้ตอ้งช าระใหก้บัธนาคารและธนาคารจะหกัเงนินัน้เพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีมบตัรรายปี    รวมทัง้การถอน
ฝาก และ/หรอื โอนเงนิขา้มเขตส านักหักบัญช ีตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมตามอัตราทีธ่นาคารก าหนด โดยคา่ธรรมเนียมอาจเปลีย่นแปลงตามทีป่ระกาศ ณ ส านักงานและ
เว็บไซต ์(website) ของธนาคาร  อนึ่ง ในกรณีทีธ่นาคารไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในปีหนึง่ปีใดได ้เมือ่พน้ก าหนดเวลา 30 วันนับแต่วันครบก าหนดช าระ
คา่ธรรมเนยีมบตัรรายปีในปีนัน้  ขา้พเจา้ยอมรับวา่จะไมส่ามารถใชบ้ตัรไดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะน าเงนิเขา้บญัชเีพือ่หกัเงนิจากบญัชชี าระคา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว ทัง้นี ้ขา้พเจา้
ยอมรับวา่ เมือ่พน้ก าหนดเวลา 60 วนันับแตว่นัครบก าหนดช าระคา่ธรรมเนยีมบตัรรายปีในปีนัน้ หากธนาคารยังไมส่ามารถหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ช าระคา่ธรรมเนยีม
รายปีได ้ ธนาคารมสีทิธยิกเลกิการเป็นสมาชกิบตัรของขา้พเจา้ไดท้นัท ี
      ในกรณีทีบ่ญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ไมม่กีารฝาก-ถอนเป็นระยะเวลาเกนิกวา่ 1 ปี นับจากวนัทีม่กีารฝาก-ถอนเงนิในบญัชเีงนิฝากครัง้สดุทา้ย หรอืไมม่เีงนิเหลอือยูใ่น
บัญชเีงนิฝากเลย  หรอืขา้พเจา้ไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมบตัรรายปีในปีหนึง่ปีใด  ขา้พเจา้ยอมรับวา่ บัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้จะไมส่ามารถท ารายการหรอืธรุกรรมใดๆ ที่
เกีย่วเนือ่งกบับตัรไดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะตดิตอ่ธนาคาร  ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วขา้งตน้ เมือ่พน้ก าหนดเวลา 24 เดอืนนับจากวนัทีข่า้พเจา้ไมส่ามารถท ารายการทีเ่กีย่วเนื่อง
กบับตัรได ้ขา้พเจา้ยอมรับวา่ ธนาคารมสีทิธริะงับการใชบ้ตัรหรอืยกเลกิการเป็นสมาชกิบตัรของขา้พเจา้ไดท้นัท ี
      ในกรณีทีบ่ญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ไมม่กีารฝาก-ถอนเกนิกวา่ 1 ปี นับจากวันทีม่กีารฝาก-ถอนครัง้สดุทา้ย หรอืไมม่เีงนิเหลอือยูใ่นบัญชเีงนิฝากเลย  หรอืไมช่ าระ
คา่ธรรมเนยีมบตัรรายปีในปีหนึง่ปีใด  บตัรของขา้พเจา้จะไมส่ามารถท ารายการทีเ่กีย่วเนือ่งกับบตัรไดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะตดิตอ่ธนาคาร  และในกรณีดงักลา่วขา้งตน้ เมือ่
พน้ก าหนดเวลา 24 เดอืนนับจากวนัทีข่า้พเจา้ไมส่ามารถท ารายการทีเ่กีย่วเนือ่งกบับตัรได ้ธนาคารมสีทิธริะงับการใชบ้ตัรหรอืยกเลกิบตัรของขา้พเจา้ไดท้นัท ี  
       หากขา้พเจา้ขอยกเลกิการใชบ้ัตรในระหวา่งปีและธนาคารไดเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมบัตรรายปีจากขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้รับทราบและเขา้ใจดวีา่ขา้พเจา้จะไดร้ับ
คา่ธรรมเนยีมรายปีคนืตามสดัสว่นเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย ของขา้พเจา้ หรอืวธิกีารอืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร ภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่
ท าการยกเลกิบตัร ทัง้นี ้บตัรประเภททีม่คีวามคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (PA) จะสิน้สดุความคุม้ครอง ณ วนัทีท่ าการยกเลกิบตัร 
    11.12 กรณีบัตรเดบติทีม่คีวามคุม้ครองประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล ขา้พเจา้จะไดร้ับความคุม้ครอง 1 ปีนับจากวันทีอ่อก บัตรเดบติ และในปีตอ่อายุหากขา้พเจา้ไม่
ช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคลจะสิน้สดุลง และธนาคารมสีทิธริะงับการใชห้รอืยกเลกิบตัรเดบติของขา้พเจา้ไดท้นัท ี
    11.13 ธนาคารมสีทิธริะงับ หรอืเพกิถอนการใชบ้ตัร หรอืปฏเิสธการใช ้ หรอืเรยีกบตัรคนืในกรณีทีข่า้พเจา้โอนหรอืใหผู้อ้ ืน่ใชบ้ตัรแทน หรอืเงนิในบญัชไีมพ่อช าระ
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ใหแ้กธ่นาคาร หรอืหากธนาคารพสิจูนไ์ดว้า่ขา้พเจา้ทจุรติ หรอืปฏบิตัผิดิเงือ่นไขตามขอ้ตกลงนี ้ หรอืธนาคารทราบวา่ขา้พเจา้ถกู
ด าเนนิคดทีางแพง่ หรอืคดอีาญา หรอืคดลีม้ละลาย หรอืเป็นบคุคลทีร่าชการ หรอืหน่วยงานของรัฐมคี าสัง่ใหย้ดึ หรอือายัดทรัพยส์นิ หรอืมเีหตสุงสยัวา่ไดก้ระท าทจุรติ 
หรอืกระท าผดิทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกบัธนาคาร และ/หรอื เมือ่ขา้พเจา้เสยีชวีติ และ/หรอื กรณีทีธ่นาคารสงสยัวา่บตัรจะถกูผูอ้ ืน่น าไปใชโ้ดยทจุรติ ธนาคาร
สามารถยกเลกิบตัรไดท้นัทแีละแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบตามสมควรและเป็นไปตามกฎหมายและ/หรอืกฎเกณฑท์างการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด      
    11.14 ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารมอี านาจหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของขา้พเจา้เพือ่ชดใชเ้งนิตามจ านวนเงนิทัง้หมดทีเ่กดิจากการใชบ้ัตร ซึง่รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนนิคดตีามกฎหมาย คา่ทนายความ ตามอตัราทีธ่นาคารตกลงวา่จา้งทนาย และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามทีธ่นาคารไดจ้า่ยไปจรงิ  
    11.15 ธนาคารสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิ เปลีย่นแปลง แกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้ัตร ขอ้สัญญาใด ๆ เกีย่วกับการใชบ้ัตร อัตราคา่ธรรมเนียม หรอื 
อตัราคา่บรกิารตา่งๆ ทัง้นี ้หากท าใหล้กูคา้เสยีประโยชน ์ธนาคารจะท าการแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
    11.16 กรณีทีข่า้พเจา้ใชบ้รกิารฝาก ถอน โอนเงนิ ในบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ หรอืสอบถาม ขอขอ้มลู หรอืท ารายการอืน่เกีย่วกบับญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ โทรศพัท ์
โทรสาร อปุกรณ์ในการสือ่สาร หรอืชอ่งทางการใหบ้รกิารอืน่ ๆ ทีธ่นาคารไดจั้ดไวใ้นลกัษณะอตัโนมตัหิรอืกึง่อตัโนมตัจิากระบบงานใด ๆ ของธนาคาร ขา้พเจา้รับทราบ
และยนิยอมปฏบิตัติามระเบยีบและพธิกีารทีธ่นาคารก าหนดในแตล่ะบรกิารซึง่ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงแกไ้ขเป็นครัง้คราว และส าหรับรายละเอยีดของสญัญาและ
เงือ่นไขการใชบ้รกิาร CIMB Thai Digital Banking Mobile Application ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในเว็บไซต ์(website) ของธนาคาร 

    11.17 ในกรณีบตัรสญูหาย หรอืถกูลกัไป ไมว่า่กรณีใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ในธนาคารทราบทนัททีีส่าขา หรอื แจง้ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777 

เพือ่ขอใหธ้นาคารอายัดการใชบ้ตัร และขอท าบตัรทดแทนใหมอ่กีครัง้ 

    11.18 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะเลกิใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ยกเลกิการใชบ้รกิารทีส่าขา พรอ้มกบัคนืบตัรใหแ้กธ่นาคาร 

    11.19 ขา้พเจา้รับทราบวา่ หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วก้บัธนาคาร เชน่ อเีมลล ์ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศพัทห์รอืขอ้มลูอืน่ใดตามทีธ่นาคาร
ก าหนด ขา้พเจา้สามารถแจง้เปลีย่นแปลงผา่น (1) ชอ่งทางสาขาของธนาคาร หรอื (2) ชอ่งทางอืน่ใดทีธ่นาคารจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบในอนาคต ทัง้นี ้ ในทกุกรณี
เป็นไปตามเงือ่นไขและระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีธ่นาคารก าหนด 
12. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบัแบบแจง้สถำนะควำมเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั ส ำหรบัลกูคำ้บคุคลธรรมดำกำรยนืยนัและกำร
เปลีย่นแปลงสถำนะ 
    12.1 ขา้พเจา้ยนืยันวา่ ขอ้ความตามทีข่า้พเจา้ระบใุนแบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นอเมรกินั ตามแบบทีธ่นาคารก าหนด เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง และ
ครบถว้นและใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของค าขอนี ้
    12.2 ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ หากขา้พเจา้มสีถานะเป็นบคุคลอเมรกินั แตข่อ้มลูทีใ่หต้ามแบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั หรอื
ตามแบบฟอรม์ W-9 เป็นขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ ธนาคารมสีทิธใิชด้ลุยพนิจิแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยตุคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิกบั
ขา้พเจา้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เชน่ ปิดบญัชใีดบญัชหีนึง่หรอืทกุบญัชทีีข่า้พเจา้มอียูก่บัธนาคาร เป็นตน้ หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 
    12.3 ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหธ้นาคารทราบและน าสง่เอกสารประกอบใหแ้กธ่นาคาร ภายใน 30 วนั หลงัจากทีม่เีหตกุารณ์เปลีย่นแปลงอนัท าใหข้อ้มลูของ
ขา้พเจา้ทีร่ะบใุนแบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกินั/ไมเ่ป็นบคุคลอเมรกินั ไมถ่กูตอ้ง 
    12.4 ขา้พเจา้รับทราบและตกลงวา่ ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดด้ าเนนิการตามขอ้ 11.3 ขา้งตน้ หรอืมกีารน าสง่ขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นสมบรูณ์ 
เกีย่วกบัสถานะของขา้พเจา้ ธนาคารมสีทิธใิชด้ลุยพนิจิแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยตุคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิกบัขา้พเจา้ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เชน่ ปิดบญัชี

ใดบญัชหีนึง่หรอืทกุบญัชทีีข่า้พเจา้มอียูก่บัธนาคาร เป็นตน้ หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร 
    12.5 หากธนาคารด าเนนิการปิดบญัชตีามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีก่ลา่วขา้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงวา่ธนาคารอาจตัง้พกัเงนิในบญัชดีงักลา่วไวก้บัธนาคารหรอืจัดการ
โดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเหน็สมควร จนกวา่ขา้พเจา้จะน าหลกัฐานมาขอรับเงนิ และขา้พเจา้ตกลงจะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหาย ดอกเบีย้ และผลประโยชนใ์ดๆ จาก
ธนาคารทัง้สิน้ 
    12.6 การยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูและการหกับญัช ี
ขา้พเจา้ตกลงใหค้วามยนิยอมทีไ่มอ่าจยกเลกิเพกิถอนแกธ่นาคาร ในการด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้
    12.6.1 เปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของขา้พเจา้ เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตัติาม FATCA ใหแ้กธ่นาคาร บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ซไีอเอ็มบ ีพรนิซ ิเพลิ จ ากดั และ
บรษัิทหลกัทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั หน่วยงานจัดเก็บภาษีภายในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมรกิา 
(Internal Revenue Service : IRS) ขอ้มลูดงักลา่วรวมถงึ ชือ่ลกูคา้ ทีอ่ยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี หมายเลขบญัช ีสถานะตามหลกัเกณฑเ์รือ่ง FATCA (คอื เป็นผูป้ฏบิตั ิ
ตาม หรอืผูไ้มใ่หค้วามรว่มมอื) จ านวนเงนิหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัช ีการจา่ยเงนิเขา้-ออกจากบญัช ีรายการเคลือ่นไหวทางบญัช ี ประเภทและมลูคา่ของผลติภัณฑท์าง
การเงนิ และ/หรอื ทรัพยส์นิอืน่ๆ ทีข่า้พเจา้มอียูก่บัธนาคาร ตลอดจนจ านวนรายได ้และขอ้มลูอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วกบัความสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิทีอ่าจถกูรอ้งขอโดย
หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ดว้ย 
    12.6.2 หกัเงนิจากบญัชขีองขา้พเจา้ และ/หรอื เงนิไดท้ีข่า้พเจา้ไดร้ับจากหรอืผา่นธนาคาร ในจ านวนทีก่ าหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรอื
ตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึ IRS ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย และ/หรอื กฎเกณฑต์า่ง ๆ รวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งธนาคาร กบัหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดงักลา่ว 
    12.6.3 หากขา้พเจา้ไมใ่หข้อ้มลูทีจ่ าเป็นตอ่การพจิารณาสถานะความเป็นบคุคลอเมรกินั (U.S. person) หรอืขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งรายงานใหแ้กธ่นาคารไมส่ามารถจะ
ขอใหย้กเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายทีห่า้มการรายงานขอ้มลูได ้ ธนาคารมสีทิธใิชด้ลุยพนิจิแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวทีจ่ะยตุคิวามสมัพนัธท์างการเงนิ/ทางธรุกจิกบัทา่น ไมว่า่
ทัง้หมดหรอืบางสว่น เชน่ ปิดบญัชใีดบญัชหีนึง่หรอืทกุบญัชทีีข่า้พเจา้มอียูก่บัธนาคาร เป็นตน้ หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร ในกรณีทีธ่นาคาร
ด าเนนิการปิดบญัช ีขา้พเจา้ตกลงวา่ธนาคารอาจตัง้พกัเงนิในบญัชดีงักลา่วไวก้บัธนาคารหรอืจัดการโดยวธิอีืน่ใดตามทีธ่นาคารเห็นสมควร จนกวา่ขา้พเจา้จะน าหลกัฐาน
มาขอรับเงนิ และขา้พเจา้ตกลงจะไมเ่รยีกรอ้งดอกเบีย้และผลประโยชนใ์ดๆ ของจ านวนเงนิดงักลา่ว 
13. สทิธปิระโยชนป์ระกนัภัยอบุตัเิหต ุ ในกรณีทีข่า้พเจา้มสีทิธไิดร้ับสทิธปิระโยชนป์ระกนัภัยอบุตัเิหตกุบับรษัิทประกนัภยัทีธ่นาคารก าหนด โดยขา้พเจา้ตกลงยนิยอม
ตามรายละเอยีดและเงือ่นไขของประกนัภัยอบุตัเิหตซุ ึง่ไดร้ะบใุนตารางเปิดเผยขอ้มลูขัน้ต า่ของผลติภัณฑ ์ กรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับประกนัภยัอบุตัเิหต ุ ตลอดจน
รายละเอยีดเงือ่นไขอืน่ทีธ่นาคารก าหนดและไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบ (ซึง่อาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต) ทกุประการ  
14. กรณีทีม่ขีอ้ผดิพลาดใด ๆ เกดิขึน้กบัรายการบญัชขีองขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตกลงและรับทราบวา่ธนาคารจะแกไ้ขรายการดงักลา่ว และหากการแกไ้ขรายการนัน้
จ าเป็นตอ้งมกีารถอนหรอืตดับญัชลีกูคา้ ขา้พเจา้ใหอ้ านาจแกธ่นาคารเพือ่ด าเนนิการถอนหรอืตดับญัชดีงักลา่วหรอืด าเนนิการตามทีธ่นาคารเห็นสมควรในการแกไ้ข
รายการ 
15. นอกเหนอืจากรายละเอยีดทีอ่ยูใ่นขอ้ตกลงนี ้ ขา้พเจา้ไดร้ับทราบและยนิยอมตามขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทัง้ทีอ่ยูใ่นเอกสารแผน่พบั สือ่ประชาสมัพนัธ ์ หรอืทีธ่นาคาร
ประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย (ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงทางสือ่อเิล็กทรอนกิส)์            หรอืดว้ยวธิอีืน่ใด ใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ตกลงฉบบันีท้กุประการ รวมถงึขา้พเจา้
ยนิยอมใหธ้นาคารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ตกลงฉบบันีโ้ดยปิดประกาศไวใ้นทีท่ าการของธนาคาร หรอืแจง้แกข่า้พเจา้ดว้ยวธิอีืน่ใดโดยขา้พเจา้ตกลงปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอื
ขอ้ก าหนดทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้ทกุประการ และใหถ้อืวา่ขอ้ก าหนดฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของค าขอเปิดบญัชเีงนิฝาก – บคุคลธรรมดาของขา้พเจา้ดว้ย  
16. ขา้พเจา้ตกลงและรับทราบวา่การกระท าใดๆ ทัง้ทีเ่ป็นการกระท าของขา้พเจา้เอง หรอืเป็นการกระท าทีเ่กดิขึน้โดยบคุคลอืน่ ไมว่า่โดยประการใดก็ตาม หากไดก้ระท า
ไปโดยการใชร้หสั Passcode และ/หรอื Touch ID และ/หรอืรหสั Face ID แลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหถ้อืวา่ถกูตอ้งสมบรูณ์นับตัง้แตเ่วลาทีม่กีารยนืยันท าธรุกรรม และใหม้ผีล
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ผกูพนัขา้พเจา้เสมอืนหนึง่ไดก้ระท าโดยขา้พเจา้เอง รวมทัง้ใหถ้อืวา่เป็นการทีข่า้พเจา้ไดล้งลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิสใ์หไ้วแ้กธ่นาคารเพือ่เป็นหลกัฐานในการท าธรุกรรม
ผา่นบรกิารในครัง้นัน้ๆ โดยถกูตอ้งสมบรูณ์แลว้ และตกลงใหธ้นาคารสามารถใชข้อ้มลูการท าธรุกรรมดงักลา่วเป็นตน้ฉบบัเอกสารทีใ่ชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการพสิจูนว์า่
ขา้พเจา้ไดท้ าธรุกรรมนัน้ และใชใ้นการด าเนนิการทางกฎหมายไดท้กุประการ ทัง้นี ้ ขา้พเจา้ตกลงยอมรับและรับทราบถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการใชบ้รกิารผา่น
ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์เนือ่งจากขา้พเจา้สามารถท าธรุกรรมดว้ยตนเองไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งมเีอกสาร หรอืหลกัฐานอืน่ใดยนืยันเพิม่เตมิ และ/หรอืมอบใหแ้กธ่นาคารอกี
แตป่ระการใด เวน้แตร่ายการทีธ่นาคารก าหนดใหต้อ้งท าเอกสาร หรอืหลกัฐานเพิม่เตมิเพือ่ใหถ้กูตอ้งตามวธิกีาร และประเพณีของธนาคารในเรื่องนัน้ๆ อาทเิชน่ การ
ขอใหธ้นาคารออกเชค็ตามค าสัง่ ฯลฯ ขา้พเจา้จะตอ้งท าเอกสารหรอืหลกัฐาน (ถา้ม)ี ตามทีธ่นาคารก าหนดดว้ย ทัง้นี ้ ขา้พเจา้ตอ้งตรวจสอบยอดเงนิภายหลงัจากท า
รายการทกุครัง้ โดยขา้พเจา้ยนิยอมรบัผดิชอบตอ่การท าธรุกรรมดงักลา่วทกุประการ 


