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ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป ซติีก้รุป๊ไดโ้อนธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บุคคลในประเทศไทย ใหก้บัธนาคารยูโอบ ี
จ ากดั (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบยีน 0107535000176) และ/หรอื บรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง (“ธนาคารยูโอบ”ี) 
ธนาคารยูโอบเีป็นผูอ้อกผลติภณัฑใ์นธรุกจิธนาคารกลุ่มลูกคา้บุคคล ภายใตแ้บรนด ์“ซติี”้ โดยมธีนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. 
สาขากรุงเทพฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑนี์ ้
ธนาคารยูโอบ ีไดร้บัอนุญาตจากซติีก้รุป๊ ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายทางการคา้ “Citi / ซติี”้ “Citibank / ซติีแ้บงก”์ “Citigroup / 
ซติีก้รุป๊” ดไีซนโ์คง้สแีดงดา้นบน และเครือ่งหมายการคา้ใดๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั และสญัลกัษณอ์ืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการช ัว่คราว 

 

 ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบักำรใชบ้ญัชเีงนิฝำกและบรกิำรของธนำคำรซติีแ้บงก ์

ขา้พเจา้ ในฐานะเจา้ของบญัชปีระเภททีเ่ปิดไวก้บัธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (“ธนาคาร”) และ/หรอืใน

ฐานะลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารของ ธนาคาร ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในค าขอเปิดบญัชแีละใชบ้รกิาร และ ตามรายการเปลีย่นแปลงที่

ขา้พเจา้จะตกลง กบัธนาคารเป็นคร ัง้คราวว่าขา้พเจา้ จะปฏบิตัตินตามขอ้ก าหนด และ เงือ่นไข ส าหรบัการใชบ้ญัชแีละบรกิาร

ของธนาคาร ดงัตอ่ไปนีแ้ละตกลงวา่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าหรบั การใชบ้ญัชเีงนิฝาก และบรกิารของธนาคารฉบบันีร้วมถงึ

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ใดที ่ธนาคารและขา้พเจา้ตกลง ใหม้ขีึน้โดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ เป็นส่วนหน่ึง

ของค าขอเปิดบญัชแีละใชบ้รกิารทีข่า้พเจา้ไดล้งนามและไดร้บั ณ วนัทีข่า้พเจา้ไดล้งนามไวใ้หแ้กธ่นาคารเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

1. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปเกีย่วกบับญัชเีงินฝำก 

 กำรฝำกและกำรถอนเงนิในบญัชเีงนิฝำกทุกประเภทรวมทัง้บญัชกีระแสรำยวนับญัชอีอมทรพัยแ์ละบญัช ี

เงนิฝำกประเภทมกี ำหนดระยะเวลำ จะอยูภ่ำยใต ้บงัคบัของขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปดงัตอ่ไปนี ้
 

กำรฝำกเงนิ 

 1.ใบรบัเงนิฝำกทีส่มบูรณจ์ะตอ้งพมิพจ์ำกระบบคอมพวิเตอรข์องธนำคำร 

 2.ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ฝำกเงนิดว้ยเงนิสด ซึง่ธนำคำรไม่สำมำรถจะตรวจนับไดท้นัท ีอำท ิกำรฝำกเงนิผำ่น 

เครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์หรอืเครือ่ง ATM ของธนำคำรซติีแ้บงก ์ธนำคำรมสีทิธิร์บัเงนิน้ันไวแ้ละตรวจนับเงนิ 

ดงักล่ำวในภำยหลงัหำกจ ำนวนเงนิในใบแจง้กำรน ำเงนิเขำ้ของขำ้พเจำ้ตา่งกบัจ านวนเงนิทีธ่นาคารนับได ้ใหถ้อืจ านวนที่

ธนาคารตรวจนับไดต้ามทีร่ะบุในใบรบัเงนิฝากซึง่ไดพ้มิพจ์ากระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารเป็นเด็ดขาด 
 

กำรฝำกดว้ยเชค็ 

 3.กำรน ำเชค็ฝำกเขำ้บญัชถีอืว่ำธนำคำรรบัไวเ้พือ่จดักำรเรยีกเก็บเงนิตำมเชค็และขำ้พเจำ้จะถอนเงนิฝำกตำมเชค็น้ั

นไดต้่อเมือ่ธนำคำรไดร้บัเงนิตำมเชค็น้ันและน ำเงนิเขำ้บญัชขีองขำ้พเจำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 4.ธนำคำรมสีทิธิป์ฏเิสธกำรรบัหรอืเรยีกเก็บเงนิตำมเชค็ทีธ่นำคำรเห็นว่ำไมส่มบูรณห์รอืมขีอ้น่ำสงสยัเกีย่วกบัตวัเชค็

น้ันหรอืเป็นเชค็ทีส่ ัง่จ่ำย ในนำมของบุคคลอืน่ ทีไ่ม่ใชใ่นนำมของขำ้พเจำ้ และในกรณีทีม่กีำรสลกั 

หลงัเชค็ ขำ้พเจำ้มหีนำ้ทีจ่ะตอ้งยนืยนัควำมถกูตอ้งของกำรสลกัหลงัเชค็ดงักล่ำวน้ัน ต่อธนำคำรเมือ่ธนำคำรรอ้งขอ 

รวมทัง้สง่มอบเอกสำรตำ่งๆ ใหแ้กธ่นำคำรเพือ่ยนืยนัควำมถกูตอ้งของกำรสลกัหลงัตำมเชค็น้ัน 
 

เชค็ 

 5.เมือ่ประสงคจ์ะไดส้มุดเชค็เลม่ใหม่ขำ้พเจำ้จะจดัท ำค ำขอซือ้สมุดเชค็ตำมแบบทีธ่นำคำรก ำหนด 

โดยลงลำยมอืชือ่เดยีวกบัทีข่ำ้พเจำ้ไดใ้ห ้ตวัอยำ่งไวก้บัธนำคำร หรอืด ำเนินกำรสัง่ซ ือ้สมุดเชค็ผ่ำนทำง 

บรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ โดยยนิยอมทีจ่ะช ำระอำกรแสตมป์ ตำมอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด พรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียม 

ส ำหรบักำรออกเชค็ในอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเก็บและค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ เกีย่วกบัเชค็ 

 6.นอกจำกกรณีดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ตกลงใหธ้นำคำรออกสมุดเชค็เลม่ใหม่และจดัสง่ใหข้ำ้พเจำ้ 

โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีน ในทนัททีีร่ะบบ คอมพวิเตอรข์องธนำคำรตรวจสอบพบว่ำขำ้พเจำ้เหลอืเชค็ทีย่งั 

ไม่ไดใ้ช ้5 ใบสดุทำ้ยของสมุดเชค็ 

 7.ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรหกัเงนิคำ่อำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรออกเชค็ และคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วกบักำรออกเชค็ทีข่ำ้พเจำ้ตอ้ง ช ำระใหแ้ก ่ธนำคำรจำกบรรดำบญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้ทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำร 
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 8.ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไดด้ ำเนินกำรสัง่ซ ือ้สมดุเชค็ผ่ำนทำงบรกิำรซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ ขำ้พเจำ้ตกลงใหธ้นำคำร 

ส่งสมุดเชค็ทีธ่นำคำรไดอ้อกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ตำมค ำสัง่ดงักล่ำวโดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงัทีอ่ยู่ลำ่สดุของขำ้พเจำ้ทีไ่ด ้

ใหไ้วแ้กธ่นำคำร ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ ไดต้ดิตอ่ขอซือ้ สมุดเชค็จำก พนักงำนของธนำคำร  

ณ ทีท่ ำกำรของธนำคำร ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำหำกขำ้พเจำ้ไม่ตดิต่อ ขอรบัสมุดเชค็ทีธ่นำคำรออกใหแ้ก ่

ขำ้พเจำ้ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำร ณ วนัทีข่ำ้พเจำ้ไดย้ืน่ค ำขอซือ้สมดุเชค็ดงักลำ่วใหแ้กพ่นักงำนของ 

ธนำคำร ธนำคำรจะส่งสมุดเชค็ใหแ้กข่ำ้พเจำ้ไปยงัทีอ่ยู่ล่ำสุดของขำ้พเจำ้ทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก ่ธนำคำรโดยทำงไปรษณีย ์

ลงทะเบยีน ทัง้นีธ้นำคำรจะไม่รบัผดิชอบในควำมเสยีหำยใดๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้แกข่ำ้พเจำ้ในกำรทีธ่นำคำรไดส้่ง 

สมุดเชค็ไปยงัทีอ่ยู่ของขำ้พเจำ้ตำมทีไ่ดใ้หไ้วแ้กธ่นำคำร โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีน 
 

รำยกำรไมถู่กตอ้ง 

 9.ธนำคำรจะจดัท ำใบแสดงยอดเงนิคงเหลอืในบญัชแีละจดัส่งใหข้ำ้พเจำ้เป็นรำยเดอืน ขำ้พเจำ้จะ 

แจง้ใหธ้นำคำรทรำบภำยใน 14 วนันับตัง้แต่ วนัทีธ่นำคำรได ้ออกใบแสดงยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ี

ใหแ้กข่ำ้พเจำ้หำกมรีำยกำรไมถู่กตอ้งปรำกฏในใบแสดงยอดเงนิคงเหลอืในบญัชดีงักล่ำว มฉิะน้ันแลว้ ธนำคำร 

จะถอืวำ่รำยกำรทีป่รำกฏอยู่ในใบแสดงยอดเงนิคงเหลอืในบญัชดีงักล่ำวเป็นรำยกำรทีถู่กตอ้ง 
 

กำรถอนเงนิสด 

 10.กำรถอนเงนิสดซึง่ธนาคารฯ ใหบ้รกิารในสกลุไทยบาทเท่าน้ัน 

จะกระท ำไดต้อ่เมือ่ขำ้พเจำ้ไดด้ ำเนินกำรตำมวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำกำรเบกิถอนเงนิสด

จำกธนำคำร สำมำรถ ท ำไดห้ลำยวธิ ีไดแ้ก ่

1. ขำ้พเจำ้สำมำรถท ำกำรเบกิถอนสดและรบัเงนิ ณ ทีท่ ำกำรของธนำคำรโดย  

1.1. กำรตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องธนำคำรหนำ้เคำนเ์ตอร ์ซึง่ ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ ... (หนำ้ 2 และ 3) หรอื 

1.2. จำกเครือ่งฝำกและถอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATM) โดยกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม หรอื บตัรเดบติ ซติีแ้บงกพ์รอ้ม

การด์กบัเลขรหสัเอทเีอ็มที ่ธนำคำรออกให ้หรอื 

1.3. ขำ้พเจำ้สำมำรถท ำค ำสัง่ในกำรเบกิถอนเงนิสดผ่ำนทำงบรกิำรซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้หรอื 

โดยกำรใชเ้ลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวั (Telephone Personal Identification Number (T-PIN)) 

ใหธ้นำคำรจ่ำยเงนิใหก้บัขำ้พเจำ้ หรอื บุคคลอืน่โดยขำ้พเจำ้ยนิยอมทีจ่ะปฏบิตั ิตำมขอ้ก ำหนด และ 

เงือ่นไขกำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ทีธ่นำคำรจดัส่งใหทุ้ก ประกำร หรอื 

1.4. เมือ่ขำ้พเจำ้ออกเชค็สัง่จ่ำยเงนิจำกบญัชกีระแสรำยวนัทีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บัธนำคำร  

1.5. โดยวธิกีำรอืน่ใดทีธ่นำคำรจะก ำหนดและแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบเพิม่เตมิในอนำคต 

2. ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำบรรดำธรุกรรมใด ๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงกำรถอนเงนิสด กำรโอนเงนิ 

หรอืธรุกรรมประกำรอืน่ใด ทีก่ระท ำโดยม ีค ำสัง่ผ่ำนทำงบรกิำรซติีแ้บงก ์ออนไลน ์ และ/หรอื บรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

ไม่วำ่จะเป็นกำรใชบ้รกิำรผ่ำนทำงเจำ้หนำ้ทีข่องธนำคำร (CitiPhone Banking Officer) หรอืโดยกำรใชเ้ลข รหสัประจ ำตวั

ทางโทรศพัท ์(Telephone Personal Identification Number) ทีธ่นำคำรไดอ้อกและแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ ทรำบกบัระบบ 

บรกิำรโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ(Automatic Voice Response) หรอืโดยวธิกีำรอืน่ใดทีธ่นำคำร 

จะไดก้ ำหนดและแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ ใหถ้อืว่ำขำ้พเจำ้ตกลง ทีจ่ะ ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช ้บรกิำรซติีแ้บงก ์

ออนไลน ์และ/หรอื บรกิำรซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ ตำมทีร่ะบุไว ้ในขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบักำรใช ้

บญัชเีงนิฝำกและบรกิำรของธนำคำรฉบบันี ้และ/หรอื ทีจ่ะก ำหนดขึน้ในอนำคตทุกประกำร 

รวมถงึผกูพนัตำมสญัญำขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของบรกิำรน้ัน ๆ ทุก ประกำร โดยขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ชือ่ นำมสกุล 

รำยละเอยีดเกีย่วกบับญัช ีและจ ำนวนเงนิทีป่ระสงคจ์ะเบกิถอนใหธ้นำคำรทรำบ พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชือ่เดยีว 

กบัทีข่ำ้พเจำ้ไดใ้หต้วัอยำ่งไวก้บัธนำคำร ในใบแจง้กำรถอนเงนิตำมแบบทีธ่นำคำรก ำหนด 

ทัง้นีธ้นำคำรไมม่คีวำมผูกพนัทีจ่ะตอ้งตรวจสอบลำยมอืชือ่อืน่ใด ของขำ้พเจำ้ 

นอกจำกลำยมอืชือ่ซ ึง่ขำ้พเจำ้ใหต้วัอย่ำงไวก้บัธนำคำรเท่ำน้ัน 

 11.ขำ้พเจำ้จะลงลำยมอืชือ่ก ำกบัทุกแห่งทีม่กีำรแกไ้ขในใบแจง้กำรถอนเงนิสดหรอืในเชค็ทีอ่อก 

โดยขำ้พเจำ้ 
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 12.ขำ้พเจำ้ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะถอนเงนิสดเกนิยอดเงนิคงเหลอืในบญัชใีดๆ แมว้่ำจะเป็นกำรช ัว่ครำวก็ตำม 

เวน้แต่จะมขีอ้ตกลงกบัธนำคำรกอ่น อยำ่งไร ก็ตำม แมเ้งนิฝำกคงเหลอืในบญัชขีองขำ้พเจำ้มไีม่พอจำ่ยตำมเชค็ 

ธนำคำรอำจจะผ่อนผนัใหม้กีำรถอนเงนิสดหรอืจำ่ยเงนิตำมเชค็น้ันได ้ตำมแต่ธนำคำรจะเห็น สมควรโดยมพิกั 

ตอ้งบอกกล่ำวใหข้ำ้พเจำ้ทรำบกอ่น ในกรณีเชน่นีใ้หถ้อืเสมอืน ว่ำขำ้พเจำ้ไดเ้บกิเงนิเกนิบญัชจีำกธนำคำร 

และขำ้พเจำ้ยอมผูกพนัตนทีจ่ะ จ่ำยหนีจ้ ำนวนดงักล่ำวคนืให ้ธนำคำรทนัททีีธ่นำคำรเรยีกรอ้ง 

พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเก็บส ำหรบัหนีเ้บกิเงนิเกนิบญัช ี
 

ยอดเงนิคงเหลอืขัน้ต ่ำในบญัช ี

 13.ขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะรกัษำยอดเงนิคงเหลอืขัน้ต ่ำในบญัชหีรอืยอดเงนิคงเหลอืขัน้ต ่ำโดยเฉลีย่ในบญัชแีต่ละเดอืนข

องขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนเงนิขัน้ต ำ่ทีธ่นำคำรประกำศก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว หำกขำ้พเจำ้ 

ไม่รกัษำยอดคงเหลอื ขัน้ต ำ่ในบญัชไีวธ้นำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บค่ำบรกิำรในอตัรำทีธ่นำคำรประกำศ 

ก ำหนดเป็นคร ัง้ครำวจำกขำ้พเจำ้ หรอืหกัเงนิคำ่บรกิำรน้ันจำกบญัชขีองขำ้พเจำ้ 

 14.ระบบบญัชเีงนิฝำกรวม (Total Relationship Banking (TRB)) 

  14.1 นอกเหนือจำกขอ้ 13. ขำ้งตน้ 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำขำ้พเจำ้จะตอ้งด ำรงยอดเงนิฝำกรวมของทุกบญัชทีีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บัธนำคำร รวมทัง้ 

ใบเงนิฝำกประจ ำ (TD Advice) ไมว่่ำจ ำนวนเงนิดงักลำ่วจะมสีกุลเป็นบำทหรอืสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศ 

โดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืนไมน่อ้ยกว่ำจ ำนวน ทีธ่นำคำรก ำหนด 

  14.2 ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถด ำรงยอดเงนิโดยเฉลีย่ในแต่ละเดอืนได ้ตำมจ ำนวนที ่

ธนำคำรก ำหนด ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำร หกัเงนิค่ำบรกิำรจำกบญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้ไดโ้ดยไม่ตอ้งบอก 

กล่ำวใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้โดยธนำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกหกัเงนิคำ่บรกิำรดงักล่ำวจำกบญัชเีงนิฝำกบญัชใีด 

บญัชหีน่ึงทีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บัธนำคำรก็ได ้

  14.3 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ในกรณีทีธ่นำคำรหกัเงนิค่ำบรกิำรจำกบญัช ีเงนิตรำตำ่งประเทศ 

ธนำคำรจะค ำนวณเงนิค่ำบรกิำรตำม อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ของเดอืนน้ัน โดยทีธ่นำคำรไม่ตอ้งประกำศอตัรำ 

ดงักล่ำวใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ 

  14.4 ขำ้พเจำ้ตกลงใหธ้นำคำรน ำวธิกีำรหกับญัชดีงักล่ำวขำ้งตน้มำใชบ้งัคบัในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ 

มภีำระทีจ่ะตอ้งช ำระเงนิค่ำธรรมเนียม และ/หรอืค่ำบรกิำรอืน่ใดแกธ่นำคำร 
 

ดอกเบีย้ 

 15.ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกหรอือตัรำดอกเบีย้ทีเ่รยีกเก็บจำกขำ้พเจำ้ในเวลำใ

ดๆ กไ็ดต้ำมแตธ่นำคำรจะเห็น สมควรตำมอตัรำดอกเบีย้ทีก่ ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยหรอื 

ตำมอตัรำทีก่ ำหนดโดยกระทรวงกำรคลงั ณ เวลำเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเก็บ ซึง่ธนำคำร จะประกำศอตัรำดอกเบีย้ 

เงนิฝำกใหท้รำบเป็นกำรทั่วไป และจะแจง้อตัรำดอกเบีย้ทีเ่รยีกเก็บจำกขำ้พเจำ้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบหำกมกีำรเปลีย่นแปลง 

ในกรณีที ่ธนำคำรจ่ำยดอกเบีย้ใหก้บัขำ้พเจำ้ไปกอ่นครบก ำหนดสำมเดอืน (หรอืระยะเวลำอืน่ใด 

ทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนดว่ำเป็นระยะเวลำ ฝำกเงนิ ขัน้ต ่ำส ำหรบักำรจ่ำยดอกเบีย้เงนิฝำกของ 

ธนำคำรพำณิชย)์ และขำ้พเจำ้ถอนเงนิฝำกกอ่นครบก ำหนดระยะเวลำขัน้ต ่ำดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ยนิยอมชดใช ้

ดอกเบีย้ทีร่บัไปส ำหรบัระยะเวลำดงักล่ำวคนืใหก้บัธนำคำร โดยขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรใชส้ทิธิห์กักลบ 

ลบหนีก้บัเงนิฝำกของขำ้พเจำ้ไดต้ำมขอ้ 12. (ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไป) ของหนังสอืฉบบันี ้
 

บญัชเีงนิฝำกทีเ่ป็นเงนิบำท 

 16.ขำ้พเจำ้จะถอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกทีเ่ป็นสกลุเงนิบำทในสกลุเงนิบำทเท่ำน้ัน 
 

บญัชเีงนิฝำกทีเ่ป็นเงนิสกลุต่ำงประเทศ 

 17.กำรฝำกและถอนเงนิสกลุตำ่งประเทศจะตอ้งอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยและระเบยีบปฏบิตัวิ่ำดว้ยกำรควบคุมกำรแล

กเปลีย่นเงนิตรำ ทัง้นี ้ธนาคารฯ ยกเลกิบรกิารฝาก-ถอนธนบตัรสกลุต่างประเทศ ตัง้แต่วนัที ่18 ตลุาคม 2565 โดยลูกคา้
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สามารถท าการถอนเป็นเงนิสดสกลุไทยบาท หรอืโอนเงนิผา่นระบบ Telegraphic Transfer ได ้โดยการฝาก-ถอนจะใช ้

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท ารายการ 

 18.ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรหกัค่ำธรรมเนียมต่ำงๆอนัเกดิจำกกำรโอนเงนิ/ถอนเงนิสดเป็นสกลุไทยบาท

จำกบญัชเีงนิฝำกทีเ่ป็นเงนิสกลุต่ำงประเทศตำมอตัรำทีธ่นำคำรก ำหนดโดยค ำนวณตำมอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท ารายการ 
 

บญัชทีีไ่มม่กีำรเคลือ่นไหว 

 19.หำกขำ้พเจำ้ไม่ถอนเงนิหรอืฝำกเงนิเป็นระยะเวลำตดิต่อกนั 12 เดอืน หรอืระยะเวลำอืน่ตำมทีธ่นำคำร 

ประกำศก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว ใหถ้อืวำ่บญัชขีองขำ้พเจำ้ไมม่กีำรเคลือ่นไหว ในกรณีเชน่วำ่นีข้ำ้พเจำ้ยนิยอมให ้

ธนำคำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

 ก.ปิดบญัชแีละ/หรอืหยุดใหบ้รกิำรใดๆ หรอืทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชน้ัีน 

 ข.เรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่บรกิำรใดๆ จำกขำ้พเจำ้ 
 

ลำยมอืชือ่รว่มและบญัชรีว่ม 

 20.ในกรณีทีผู่ม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่รว่มมคี ำสัง่แตกต่ำงกนั ธนำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ 

ของผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่คนใดคนหน่ึง หรอืทุกคนกไ็ด ้

 21.ในกรณีบญัชรีว่มซึง่ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่เพยีงคนเดยีวในจ ำนวนผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่หลำยคนมอี ำนำจในก

ำรถอนเงนิได ้หำกผูม้อี ำนำจลง ลำยมอืชือ่คนใดคนหน่ึงตำยหรอืลม้ละลำย ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่ 

อืน่มสีทิธิท์ีจ่ะถอนเงนิได ้และเหตุกำรณต์ำย ลม้ละลำย วกิลจรติ หรอืไรค้วำมสำมำรถ ของผูม้อี ำนำจลง 

ลำยมอืชือ่คนใดคนหน่ึงหรอืหลำยคนจะไม่มผีลกระทบกระเทอืนตอ่สทิธิก์ำรถอนเงนิ ดงักลำ่ว 

 ในกรณีบญัชรีว่มซึง่ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่หลำยคนตอ้งลงลำยมอืชือ่รว่มกนัในกำรถอนเงนิ 

 ก.ถำ้ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่รว่มคนหน่ึงคนใดตำย กำรถอนเงนิจะท ำไดโ้ดย  

ผูร้บัพนัิยกรรมหรอืผูจ้ดักำรมรดกของผูต้ำยลงลำยมอืชือ่รว่มกบัผูม้ ีอ ำนำจลงลำยมอืชือ่ทีย่งัมชีวีติอยู่ 

ซึง่ผูร้บัพนัิยกรรมหรอืผูจ้ดักำรมรดกดงักล่ำว ตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูร้บัพนัิยกรรมหรอืผูจ้ดักำรมรดก เป็นทีน่่ำพอใจ 

แกธ่นำคำร 

 ข.ถำ้ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่รว่มคนหน่ึงคนใดลม้ละลำย กำรถอนเงนิโดย ผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชือ่ 

รว่มอกีคนหน่ึงจะท ำไดต้่อเมือ่บุคคลผูน้ั้นแสดง หลกัฐำนเป็นทีน่่ำพอใจแกธ่นำคำรว่ำเจำ้พนักงำนพทิกัษท์รพัย ์

ผูดู้แลกจิกำรทรพัยส์นิของบุคคล ลม้ละลำยน้ันยนิยอมดว้ยกบักำรถอนเงนิ 
 

กำรโอน 

 22.ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำจ ำนวนเงนิทีข่ำ้พเจำ้ไดฝ้ำกไวก้บัธนำคำรทัง้หมดน้ัน ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถน ำไป 

จ ำน ำหรอืโอนหรอืหกัช ำระหนีใ้ดๆ ใหแ้กบุ่คคล ทีส่ำมในลกัษณะเป็นประกนัหนีไ้ด ้เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุมตัจิำก 

ธนำคำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกอ่น 
 

ค ำสัง่ระงบักำรจ่ำย 

 23.หำกขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคจ์ะระงบักำรสัง่จ่ำยเชค็ฉบบัใดฉบบัหน่ึง ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำร 

ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร (ยกเวน้กำรแจง้ระงบักำรจ่ำย เงนิตำมเชค็ทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ โดยผ่ำนระบบ 

บรกิำรทำงโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ(CitiPhone Self-Service Banking) ซึง่ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร) 

โดยระบุรำยละเอยีดเกีย่วกบัเชค็ดงักล่ำวใหช้ดัเจน และธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกธนำคำรมองขำ้ม 

หรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำแจง้น้ันก็ตำม และธนำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ของขำ้พเจำ้ 

ทีใ่หร้ะงบักำรจ่ำยเงนิตำมเชค็น้ันได ้
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ระบบขอ้มูลรวม 

 24.ระบบขอ้มูลรวม (Global Relationship Banking) 

  24.1 เพือ่สทิธปิระโยชนจ์ากผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคาร ขำ้พเจำ้ยนิยอมทีจ่ะเปิดเผย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดจนขอ้มลูทำงกำรเงนิของขำ้พเจำ้ตอ่ธนำคำรและยนิยอมใหธ้นำคำรใชข้อ้มูล 

ดงักล่ำวรว่มกนัระหว่ำงบรษิทัในเครอืของธนำคำรหรอืบุคคลอืน่ใดทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบับญัชเีงนิฝำก 

และกำรใชบ้รกิำรของธนำคำรของขำ้พเจำ้ 

  24.2 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำขอ้มลูบญัชเีงนิฝำกและขอ้มลูกำรใชบ้รกิำรของธนำคำรของ ขำ้พเจำ้ทุกรำยกำร 

จะปรำกฏรวมกนัอยูใ่น ใบแจง้ยอดบญัชรีวม (Consolidated Statement) 

ทีธ่นำคำรออกและจดัส่งใหแ้กข่ำ้พเจำ้เป็นรำยเดอืน และปรำกฏรำยกำรบนจอคอมพวิเตอรข์องธนำคำร 

ซึง่ขำ้พเจำ้สำมำรถตรวจสอบได ้จำกเครือ่งอเิล็กทรอนิกสด์งักล่ำว 

  24.3 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ กำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูใดๆ ของขำ้พเจำ้จะมผีลเป็นกำรเปลีย่นแปลง 

ขอ้มูลทีเ่ปลีย่นแปลงน้ันทีป่รำกฏ ในบญัชเีงนิฝำก และกำรใชบ้รกิำรของธนำคำรของขำ้พเจำ้ ซึง่รวมถงึบรษิทั 

ในเครอืของธนำคำร 
 

กำรเปิดบญัชเีพิม่เตมิโดยอตัโนมตั ิ

 25. ใบค ำขอเปิดบญัช ี(One Step Relationship Opening - OSRO) 

  25.1 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ OSRO คอื ใบค ำขอใชบ้รกิำรทีธ่นำคำรจดัใหแ้กข่ำ้พเจำ้ซึง่เป็นลูกคำ้ของธนำคำร 

เพือ่ควำมสะดวก ในกำรใชใ้บค ำขอนีเ้พือ่เปิดบญัชใีดๆทีธ่นำคำรจดัใหม้ขีึน้ 

โดยทีข่ำ้พเจำ้เพยีงกรอกขอ้มลูและลงนำมในแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิำร OSRO ขำ้พเจำ้กจ็ะ สำมำรถขอเปิด 

บญัชใีดๆ หรอืเพิม่แตมิ ตำมทีข่ำ้พเจำ้ตอ้งกำรและตำมทีธ่นำคำรก ำหนด โดยทีข่ำ้พเจำ้ไม่ตอ้งแจง้ขอ้มลู 

ส่วนบุคคล และลงนำมในเอกสำรอืน่ใดอกี 

  25.2 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้มคีวำมประสงคท์ีจ่ะเปิดบญัชเีงนิฝำกเพิม่เตมิ 

ไม่วำ่จะเป็นบญัชเีงนิฝำกประเภทใด รวมตลอดถงึบญัชเีงนิฝำกประจ ำ (TD) นอกจำกบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิด 

ไวก้บัธนำคำรอยู่กอ่นแลว้ ขำ้พเจำ้สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยวธิกีำรแจง้ควำมจ ำนงผ่ำนบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

 26.ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้ลขรหสัเอทเีอ็ม (PIN) และ/ หรอืเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวั (T-PIN) 

ทีธ่นำคำรไดอ้อกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ หรอื เลขรหสัเอทเีอ็ม และ/หรอืเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัทีข่ำ้พเจำ้ได ้

ด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงมผีลสมบูรณแ์ลว้กระท ำเป็นธรุกรรมใดๆ กบัธนำคำร กำรน้ันยอ่มมผีลสมบูรณ ์ผูกพนั 

ขำ้พเจำ้ โดยทีข่ำ้พเจำ้ไม่ตอ้งลงนำมในเอกสำรใดๆ อกี 
 

ค ำสัง่ถำวร และ/หรอืค ำสัง่พเิศษ 

 27.ค ำสัง่ถำวร และ/ค ำสัง่พเิศษ 

  27.1 นอกเหนือจำกกำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำเพือ่ควำมสะดวกในกำรโอนเงนิจำกบญัชทีีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บั ธนำคำร ขำ้พเจำ้สำมำรถแสดง ค ำสัง่ถำวร 

และ/หรอืค ำสัง่พเิศษ เพือ่ใหธ้นำคำรด ำเนินกำรโอนเงนิระหว่ำงบญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้ 

ทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำร หรอืโอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้ทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำรไปยงับญัชเีงนิฝำกของ 

ขำ้พเจำ้ทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำรอืน่หรอืไปยงับญัชเีงนิฝำกของบุคคลทีส่ำม หรอืเป็นกำรโอนเพือ่จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค 

หรอืบรกิำรต่ำงๆ ก็ตำม ตำมรำยละเอยีดชือ่และหมำยเลขบญัชแีละวนัทีท่ีจ่ะใหธ้นำคำรด ำเนินกำรโอนเงนิ 

  27.2 ค ำสัง่ถำวร คอื ค ำสัง่เป็นหนังสอืทีข่ำ้พเจำ้ขอใหธ้นำคำรด ำเนินกำรโอนเงนิตำมรำยละเอยีด 

ทีป่รำกฏในค ำสัง่ดงักลำ่วตลอดไป หรอืจนกว่ำ จะสิน้สุดตำมวนัเวลำทีแ่จง้ไวห้รอืจนกว่ำธนำคำรจะไดร้บัหนังสอื 

แจง้กำรเปลีย่นแปลง หรอืระงบัค ำสัง่ดงักลำ่วจำกขำ้พเจำ้ 

  27.3 ค ำสัง่พเิศษ คอื ค ำสัง่เป็นหนังสอืทีข่ำ้พเจำ้รอ้งขอใหธ้นำคำร ด ำเนินกำรโอนเงนิตำม 

รำยละเอยีดทีป่รำกฏในค ำสัง่เป็นคร ัง้ครำว 

  27.4 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอื ระงบัค ำสัง่ถำวร และ/หรอื 

ค ำสัง่พเิศษขำ้พเจำ้จะตอ้ง ด ำเนินกำรแจง้ผ่านทางสาขาของธนาคาร  
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  27.5 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ค ำสัง่ถำวร และ/หรอื ค ำสัง่พเิศษ จะมผีลบงัคบั (5) วนัท ำกำร 

ถดัจำกวนัทีธ่นำคำรไดร้บัค ำสัง่จำกขำ้พเจำ้ 

  27.6 ขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรใหแ้กธ่นำคำรตำมอตัรำทีธ่นำคำรก ำหนด โดยยนิยอม 

ใหธ้นำคำรหกัค่ำบรกิำรดงักลำ่วทุกคร ัง้ ทีธ่นำคำรด ำเนินกำรโอนเงนิตำมค ำสัง่ของขำ้พเจำ้จำกบญัชเีงนิ 

ฝำกของขำ้พเจำ้ทีเ่ปิดไวก้บั ธนำคำร โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

  27.7 ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงยอมรบัว่ำธนำคำรจะไม่ตอ้งรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจำกกำรทีธ่นำคำรได ้กระท ำกำรใดๆ ไปตำม  ค ำสัง่ถำวร และ/หรอืค ำสัง่พเิศษของขำ้พเจำ้ 

เวน้แต่ควำมเสยีหำยน้ันเกดิขึน้เพรำะควำมประมำทเลนิเลอ่อยำ่งรำ้ยแรงของธนำคำร 
 

ภำษ ี

 28.ภำษ ี

  28.1 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำในกรณีทีข่ำ้พเจำ้มภีำระทีจ่ะตอ้งช ำระค่ำภำษี อนัเกดิจำกบญัชเีงนิฝำก 

บญัชใีดบญัชหีน่ึงของขำ้พเจำ้ แต่ปรำกฏว่ำบญัชดีงักล่ำว มจี ำนวนเงนิคงเหลอืไม่เพยีงพอตอ่ค่ำภำษี 

ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรหกัค่ำภำษี ดงักล่ำวจำกบญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้บญัชอีืน่ ทีม่จี ำนวนเงนิคงเหลอื 

พอทีจ่ะช ำระค่ำภำษีไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

  28.2 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำในกรณีทีข่อเปิดบญัชหีรอืขอใชบ้รกิำรต่ำงๆกบัธนำคำร 

หำกขำ้พเจำ้เป็นคนสญัชำตอิเมรกินั (U.S. Citizen) หรอืเป็นผูไ้ดร้บัอนุญำตใหม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิำ (Green Card 

Holder) ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีอำกร (Taxpayer Identification Number) ทีท่ำงกำรสหรฐัออกให ้

ใหแ้กธ่นำคำร ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีอำกรทีข่ำ้พเจำ้แจง้ดงักลำ่ว 

ขำ้งตน้ใหแ้กธ่นำคำรเป็นเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีอำกรทีถู่กตอ้ง 

  28.3 ถำ้ในขณะทีข่อเปิดบญัชหีรอืขอใชบ้รกิำรต่ำงๆ กบัธนำคำรขำ้พเจำ้ไมไ่ดเ้ป็นคนสญัชำต ิ

อเมรกินัหรอืไม่ไดเ้ป็นผูไ้ดร้บัอนุญำต ใหม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิำ แตต่่อมำขำ้พเจำ้ไดร้บัสญัชำตอิเมรกินั 

หรอืไดร้บัอนุญำตใหเ้ป็น ผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิำ ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้เลขประจ ำตวั ผูเ้สยีภำษีอำกรทีข่ำ้พเจำ้ 

ไดร้บัตำมกฎหมำยของประเทศสหรฐัอเมรกิำใหธ้นำคำรทรำบภำยใน 30 วนันับแต่วนัทีข่ำ้พเจำ้ทรำบ 

  28.4 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำกำรแจง้ขอ้ควำมเท็จหรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิเกีย่วกบัสถำนะทำงสญัชำต ิ

หรอืถิน่ทีอ่ยู่ของคนในสงักดัประเทศ สหรฐัอเมรกิำอำจจะไดร้บัโทษตำมกฎหมำยของสหรฐัฯ และเพือ่ใหก้ำรบงัคบั 

ใชก้ฎหมำยภำษีอำกรของสหรฐัฯสำมำรถกระท ำไดข้ำ้พเจำ้ตกลงสละเอกสทิธิ ์ทีจ่ะไดร้บัควำมคุม้ครองเร ือ่ง 

ควำมลบั และขอ้มลูเกีย่วกบับญัชตี่ำงๆ และยนิยอมใหธ้นำคำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวแกห่น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งได ้

  28.5 ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ตอ้งถกูหกัภำษีเงนิได ้ณ ทีจ่่ำย ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำธนำคำรจะไม่ออก 

และจดัสง่หนังสอืรบัรองกำรหกัภำษ ีณ ทีจ่ำ่ยใหแ้กข่ำ้พเจำ้ เวน้แต่ขำ้พเจำ้จะรอ้งขอตอ่ธนำคำร 
 

กำรโอนเงนิโดยค ำสัง่ของลกูคำ้ Manually Initiated Funds Transfers (“MIFT”) 

 29.ธนำคำรไดเ้สนอวธิกีำรโอนเงนิโดยขำ้พเจำ้สำมำรถมคี ำสัง่หรอืตดิต่อ ธนำคำรผ่ำนวธิกีำรทำง 

อเิล็กทรอนิกสข์ำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบถงึ ควำมเสีย่งของวธิกีำรดงักล่ำวและไดร้อ้งขอใหธ้นำคำรรบัค ำสัง่หรอื 

กำรตดิตอ่โดยผ่ำนวธิกีำร  ซึง่ขำ้พเจำ้เลอืกและไดร้ะบุในแบบฟอรม์ของธนำคำร (“แบบฟอรม์”) 

กำรใชว้ธิกีำรโอนเงนิโดยค ำสัง่ของขำ้พเจำ้จะอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้   

29.1 ขำ้พเจำ้จะน ำสง่เอกสำร (ก) แบบฟอรม์ตน้ฉบบัซึง่กรอกขอ้ควำม และลงนำม (ข) เอกสำรอืน่ๆ 

ตำมทีธ่นำคำรรอ้งขอเพือ่เป็น หลกัฐำนวำ่กำรออกค ำสัง่และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ไดม้กีำรออกอย่ำงถูกตอ้ง 

  29.2 ขำ้พเจำ้อำจจะเพิม่เตมิหรอืขดีฆ่ำออกซึง่หมำยเลขบญัช ีหมำยเลข โทรศพัทแ์ละชือ่ 

โดยกำรส่งแบบฟอรม์ซึง่ลงนำมใหแ้กธ่นำคำร ซึง่จะมผีลหลงัจำก ทีธ่นำคำรไดร้บัแบบฟอรม์แลว้เป็นเวลำ 

ไมน่อ้ยกว่ำ 3 วนัท ำงำน และจะไมม่ผีล กระทบถงึกำรกระท ำหรอืกำรไม่ไดก้ระท ำกำรใดๆ ของธนำคำร 

กอ่นวนัทีม่ผีล 

  29.3 ขำ้พเจำ้จะเก็บขอ้มูลเกีย่วกบัค ำสัง่ในแบบฟอรม์ไวเ้ป็นควำมลบั โดยจะเปิดเผยใหเ้ฉพำะ 
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พนักงำนและลูกจำ้งซึง่มคีวำมจ ำเป็น ทีจ่ะตอ้งทรำบและจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีีส่ดุเพือ่ใหม้ั่นใจว่ำพนักงำน 

และลูกจำ้งเก็บรกัษำขอ้มลูเหลำ่น้ันเป็นควำมลบัตลอดเวลำเพือ่ทีจ่ะรกัษำขัน้ตอน ในกำรใหค้ ำสัง่ใหป้ลอดภยั 

ขำ้พเจำ้จะแจง้ใหธ้นำคำรทรำบโดยทนัทถีำ้มกีำรไม่ปฏบิตัติำมขัน้ตอนหรอืสงสยัว่ำจะมกีำรไม่ปฏบิตัติำมขัน้ตอน 

ดงักล่ำว 

  29.4 ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำ :  

(ก) เมือ่ธนำคำรไดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่ของขำ้พเจำ้แลว้ธนำคำรไมม่หีนำ้ทีจ่ะตอ้งตรวจสอบเนือ้หำของค ำสัง่ 

หรอืตรวจสอบว่ำผูส้ง่ ค ำสัง่เป็นใคร ขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะผูกพนัตำมเนือ้หำของค ำสัง่ทีส่่งในนำมของขำ้พเจำ้ 

ไปยงัธนำคำรไม่วำ่ค ำสัง่น้ันจะเป็นค ำสัง่ ทีถู่กตอ้งหรอืไม ่ 

(ข) ธนำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะเชือ่ขอ้มูลในค ำสัง่ในแบบฟอรม์ทีส่่งในนำมของขำ้พเจำ้ใหแ้กธ่นำคำร 

ธนำคำรมดีลุพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในกำร พจิำรณำเหตุผลทีจ่ะปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ และ/หรอือำจจะ 

รอ้งขอใหข้ำ้พเจำ้ยนืยนัขอ้มลู หรอืตรวจสอบขอ้มูลในแบบฟอรม์ โดยทีธ่นำคำร จะพยำยำมแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ 

ทรำบในกรณีทีธ่นำคำรเลือ่นเวลำกำรปฏบิตั ิตำมค ำสัง่ออกไปเน่ืองจำกกำรรอค ำยนืยนัหรอืตรวจสอบขอ้มลู 

ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ วธิกีำรซึง่ธนำคำรด ำเนินกำรน้ันเป็นกำรตรวจสอบแหล่งทีม่ำของค ำสัง่ และไม่ใชก่ำรตรวจสอบ 

ควำมผดิพลำดของกำรส่งค ำสัง่หรอืเนือ้หำของค ำสัง่ ซึง่รวมถงึ ควำมไม่ตรงกนัของชือ่บญัชแีละหมำยเลขบญัช ี

และธนำคำรหรอืผูเ้กีย่วขอ้งจะด ำเนินกำรตำม ค ำสัง่โดยจะด ำเนินกำรตำมหมำยเลขบญัชเีท่ำน้ัน 

ถงึแมว้ำ่จะมกีำรใหช้ ือ่บญัชไีวด้ว้ยก็ตำม 

  29.5 ขำ้พเจำ้ตกลงอย่ำงชนิดไม่อำจเพกิถอนไดว้่ำ เมือ่ธนำคำรไดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่โดยทีไ่มไ่ด ้

กระท ำโดยประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง โดยทุจรติ หรอืจงใจปฏบิตัไิมถู่กตอ้ง ธนำคำรจะไดร้บักำรชดใช ้

และไม่ตอ้งรบัผดิชอบในควำมเสยีหำย ควำมสูญเสยี กำรเรยีกรอ้ง หรอืควำมรบัผดิ ไม่ว่ำโดยตรง 

หรอืโดยออ้มซึง่เป็นผลมำจำกกำรกระท ำหรอืละเวน้กำรกระท ำตำมค ำสัง่ โดยรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดั เพยีงกำรกระท ำ ละเวน้ 

หรอืควำมลำ่ชำ้ ในกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่ทีธ่นำคำรโอนเงนิหรอืซือ้ขำยสนิคำ้หรอืหลกัทรพัย ์รวมถงึค่ำด ำเนินกำร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร ซึง่รวมค่ำธรรมเนียม ตำมกฎหมำยทีส่มควร ซึง่ต่อไปนีร้วมเรยีกว่ำ “ค่ำเสยีหำย” 

ขำ้พเจำ้ตกลงอยำ่งชนิดไม่อำจเพกิถอนไดว้ำ่เมือ่ไดร้บักำรรอ้งขอ 

ขำ้พเจำ้จะชดใช ้ค่ำเสยีหำยใหแ้กธ่นำคำรตำมจ ำนวนทีธ่นำคำรเรยีกใหข้ำ้พเจำ้ช ำระ  ขอ้ควำมในขอ้นีจ้ะยงัคง 

มผีลต่อไป ถงึแมว้่ำจะมกีำรบอกเลกิค ำสัง่ตำมขอ้ก ำหนด และเงือ่นไขนีท้ัง้หมดหรอืบำงสว่น 

  29.6 คูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงอำจบอกเลกิกำรใหค้ ำสัง่ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนีไ้ม่วำ่เวลำใดๆ 

โดยแจง้เป็นหนังสอื ใหอ้กีฝ่ำยหน่ึง ทรำบล่วงหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 10 วนั อยำ่งไรกต็ำม ธนำคำรมสีทิธิบ์อกเลกิ 

ไดโ้ดยทนัทโีดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีทีธ่นำคำรพจิำรณำเห็นวำ่ขำ้พเจำ้ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ

หรอืปฏบิตัผิดิขัน้ตอนตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดอย่ำงรำ้ยแรงนอกจำกน้ัน กำรบอกเลกิโดยธนำคำรจะไม่มผีลกระทบ 

ต่อสทิธิข์องธนำคำร หรอืหนีภ้ำระผูกพนัของขำ้พเจำ้ตำมค ำสัง่ซ ึง่ธนำคำรไดร้บักอ่นทีจ่ะมกีำรบอกเลกิ 

  29.7 กำรทีข่อ้ก ำหนดและเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงไมม่ผีลบงัคบัหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำยจะ 

ไมม่ผีลกระทบ ถงึขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขอืน่ ทีย่งัมผีลบงัคบัไดห้รอื มผีลสมบูรณอ์ยู่ ค ำสัง่ของขำ้พเจำ้ไมส่ำมำรถ 

แกไ้ขเปลีย่นแปลงไดเ้วน้แต่จะท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและไดร้บักำรยอมรบัจำกธนำคำร กำรส่งหนังสอืบอก 

กล่ำวใดๆ ทีข่ำ้พเจำ้สง่ใหแ้กธ่นำคำรจะถอืไดว้่ำมกีำรส่งใหธ้นำคำรเมือ่ไดท้ ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และน ำมำสง่ดว้ยตนเอง 

หรอื ส่งทำง ไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงัทีอ่ยู่ของธนำคำร 

 30.หำกขำ้พเจำ้ใชบ้รกิำรโอนเงนิโดยค ำสัง่ของขำ้พเจำ้กบัธนำคำร ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงที ่

จะผูกพนัอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี ้

 ขำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบถงึควำมเสีย่งของวธิกีำรใชค้ ำสัง่ผ่ำนโทรสำรหรอื จดหมำยผ่ำนทำงไปรษณีย ์

หรอืโดยพนักงำนรบั-ส่งเอกสำร และตกลง ใหอ้ ำนำจแกธ่นำคำรทีจ่ะยอมรบัและปฏบิตัติำมค ำสัง่โอนเงนิแต่ละคร ัง้ หรอืค ำสัง่ 

หรอืกำรตดิตอ่อืน่ๆ ทีส่ง่ไปใหธ้นำคำรในนำมของขำ้พเจำ้ หรอืตวัแทน ผูร้บัมอบอ ำนำจของขำ้พเจำ้ 

คนหน่ึงหรอืหลำยคนโดยทำงโทรสำร หรอืจดหมำยผ่ำนทำงไปรษณีย ์หรอืโดยพนักงำนรบั-ส่งเอกสำร โดยวธินีี ้  

กำรตดิตอ่กบั ทำงธนำคำรโดยค ำสัง่ทำงโทรสำร จะถอืวำ่เป็นหลกัฐำนยนืยนัระหว่ำงขำ้พเจำ้กบัธนำคำร 

และเปรยีบเสมอืนเอกสำรตน้ฉบบัและเป็นทีส่ิน้สดุ โดยธนำคำร ไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอเอกสำรตน้ฉบบั    
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ขำ้พเจำ้ตกลงยนืยนัควำมถูกตอ้งวำ่บุคคลทุกคนทีข่ำ้พเจำ้ไดร้ะบุชือ่ไวก้บัธนำคำร (ถำ้ม)ี 

ในฐำนะตวัแทนผูร้บัมอบอ ำนำจของขำ้พเจำ้ มอี ำนำจทีจ่ะ ใหค้ ำสัง่หรอืตดิต่อผ่ำนทำงโทรสำรหรอื 

จดหมำยผ่ำนทำงไปรษณียห์รอืโดยพนักงำนรบั-สง่เอกสำร และขำ้พเจำ้ใหส้ญัญำวำ่เอกสำรใดๆ ซึง่ขำ้พเจำ้หรอื 

ตวัแทนผูร้บัมอบอ ำนำจของขำ้พเจำ้ส่งใหแ้กธ่นำคำร หรอืถอืว่ำไดส้่งใหธ้นำคำรเป็นเอกสำรทีแ่ทจ้รงิถูกตอ้งและสมบูรณ ์

ซึง่ไดล้งนำมโดยขำ้พเจำ้หรอื ตวัแทนผูร้บัมอบอ ำนำจของขำ้พเจำ้ 

ตำมรำยชือ่ทีไ่ดร้ะบุไวก้บัธนำคำร(ถำ้ม)ีใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของสญัญำ ธนำคำร มสีทิธิท์ีจ่ะเชือ่ค ำสัง่กำรตดิตอ่ หรอื 

เอกสำรใดๆ ซึง่สง่มำจำกขำ้พเจำ้หรอืตวัแทน ผูร้บัมอบอ ำนำจของขำ้พเจำ้วำ่เป็นเอกสำรทีแ่ทจ้รงิ ถูกตอ้ง และสมบูรณ ์

และธนำคำร ไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ จำกกำรทีธ่นำคำรไดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่ดงักล่ำว 

เพือ่ตอบแทนกำรทีธ่นำคำรตกลงยอมรบัและปฏบิตัติำมค ำสัง่ กำรตดิตอ่และ เอกสำรซึง่สง่มำทำงโทรสำร 

หรอืจดหมำยผ่ำนทำงไปรษณีย ์หรอืโดยพนักงำนรบั-สง่เอกสำร ขำ้พเจำ้ตกลงโดยทีไ่มส่ามารถเพกิถอนไดว้า่จะไม่ให ้

ธนาคาร ไดร้บัความเสยีหายใดๆ และจะชดใช ้คำ่เสยีหำย และค่ำใชจ้่ำยทุกชนิด (ซึง่รวมถงึคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำย 

ทำงกฎหมำยดว้ย) อนัไดแ้กก่ำรเรยีกรอ้ง ควำมสญูเสยีควำมรบัผดิ ควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้สิน้ซ ึง่กอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย 

แกธ่นำคำร อนัเน่ืองมำจำกกำรที ่ธนำคำร ไดย้อมรบัและด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ กำรตดิต่อหรอืเอกสำรดงักลำ่ว 

นอกจำกน้ันขำ้พเจำ้ตกลงโดยทีไ่มส่ำมำรถ เพกิถอนไดว้ำ่ธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิ ในกรณีทีธ่นำคำรไมไ่ดร้บัเอกสำร 

หรอืโทรสำร หรอืในกรณีทีเ่อกสำร 

ไดร้บัฉีกขำด อ่ำนไมอ่อก ขดัขอ้ง ไมส่มบูรณ ์ไมม่อี ำนำจ ด ำเนินกำรหรอืล่ำชำ้ไม่ว่ำ ดว้ยเหตุผลใดๆ 

 ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงวำ่ธนำคำรมดีลุพนิิจเด็ดขำดทีจ่ะด ำเนินกำร หรอืไม่ด ำเนินกำรตำมเอกสำร 

หรอืค ำสัง่ทีไ่ดร้บัทำงโทรสำรหรอื จดหมำยผ่ำนทำงไปรษณีย ์หรอืโดยพนักงำนรบั-ส่งเอกสำร 

และ/หรอืมสีทิธิท์ีจ่ะด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำร หรอืค ำสัง่ทีส่ง่มำ ดว้ยวธิกีำร ดงักลำ่วน้ัน 

 ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงวำ่เมือ่ธนำคำรไดร้บัค ำสัง่ของขำ้พเจำ้หรอืตวัแทนผูร้บัมอบอ ำนำจคนใดคนหน่ึงธนำคำรจ

ะด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ดงักล่ำว ธนำคำร อำจใชด้ลุพนิิจในกำรตดิตอ่กลบัทำงโทรศพัทไ์ปยงับุคคล 

ใดคนหน่ึงทีร่ะบุชือ่และหมำยเลขโทรศพัท ์ไวก้บัธนำคำรส ำหรบัค ำสัง่ของขำ้พเจำ้ ทีส่่งมำ ทำงโทรสำร หรอืทำงจดหมำย 

ธนำคำรจะท ำกำรตดิต่อกลบัทำงโทรศพัท ์และจะบนัทกึไวด้ว้ยเทปบนัทกึเสยีงซึง่ถอืเป็น 

ส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ ดงักล่ำว  

 ในกรณีทีเ่งนิในบญัชขีองลูกคำ้ทีจ่ะมกีำรโอนมไีม่เพยีงพอตำมจ ำนวนในค ำสัง่ของลกูคำ้หรอืบญัชทีีจ่ะม ี

กำรโอนน้ันไดปิ้ดไปแลว้ ธนำคำรขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ท ำกำรโอนเงนิในบญัชดีงักลำ่ว 

หนังสอืขอใชบ้รกิำรโอนเงนิโดยค ำสัง่ของลูกคำ้นีจ้ะสำมำรถบอกเลกิไดโ้ดยคูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงแจง้เป็นหนังสอื

ใหแ้กคู่่สญัญำอกีฝ่ำยหน่ึง ทรำบล่วงหนำ้ เป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 10 วนั 

 ขำ้พเจำ้ตกลงและยนิยอมใหธ้นำคำรหกัเงนิคำ่ธรรมเนียม และ/หรอืค่ำบรกิำรทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชบ้รกิำร 

ตำมหนังสอืขอใชบ้รกิำรโอนเงนิ โดยค ำสัง่ของขำ้พเจำ้จำกบญัชขีองขำ้พเจำ้ทีม่กีำรโอนเงนิ ในกรณีทีบ่ญัช ี

ทีม่กีำรโอนเงนิไมม่เีงนิเพยีงพอ ขำ้พเจำ้ตกลงยนิยอมใหธ้นำคำรหกัเงนิ ค่ำธรรมเนียม และ/หรอืค่ำบรกิำร 

ดงักล่ำวจำกบญัชอีืน่ๆ ของขำ้พเจำ้ทีเ่ปิดอยู่กบัธนำคำร 
 ขำ้พเจำ้ตกลงและรบัทรำบว่ำกำรโอนเงนิไปยงัต่ำงประเทศจะตอ้งอยู่ภำยใตก้ฎและระเบยีบของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 ผูท้ีล่งนำมในฐำนะทีเ่ป็นนิตบุิคคล ขอยนืยนัว่ำตนเองเป็นผูม้อี ำนำจทีจ่ะลงนำมแทนและผกูพนันิตบุิคคลได ้
 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขในกำรใชบ้รกิำรธรุกรรมทำงโทรศพัทส์ ำหรบัเงนิฝำกประจ า 

1. กำรใชบ้รกิำรด ำเนินธรุกรรมส ำหรบัเงนิฝำกประจ ำทำงโทรศพัท ์ขำ้พเจำ้ตกลงมอบอ ำนำจ 

ใหธ้นำคำรมอี ำนำจกระท ำกำรแทนขำ้พเจำ้ ในกำรท ำธรุกรรมต่ำง ๆ ภำยใตข้อบเขตของบรกิำรนีต้ำมค ำสัง่ ของขำ้พเจำ้ 

ตำมทีข่ำ้พเจำ้รอ้งขอผ่ำนทำงโทรศพัท ์  

2. ขำ้พเจำ้ยอมรบัและทรำบว่ำสำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ฉพำะกำรด ำเนินธรุกรรมภำยใตช้ ือ่บญัชเีดยีว 

กนัของขำ้พเจำ้ภำยในธนำคำรซติีแ้บงก ์เท่ำน้ัน และครอบคลมุกำรใหบ้รกิำรตำมรำยกำรดงัต่อไปนี ้

2.1. กำรต่ออำยุเงนิฝำกประจ ำในระยะเวลำเดมิ  

2.2. กำรต่ออำยุเงนิฝำกประจ ำโดยเปลีย่นระยะเวลำกำรฝำก 

2.3. กำรเปลีย่นประเภทของบญัชเีงนิฝำกประจ ำ  
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2.4. กำรปิด หรอื ถอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกประจ ำบำงสว่นโดยโอนเงนิตน้ และ/หรอื ดอกเบีย้  

เขำ้บญัชอีอมทรพัยห์รอืบญัชกีระแสรำยวนั  

3. ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ใชบ้รกิำรกำรด ำเนินธรุกรรมทำงโทรศพัท ์เพือ่เปลีย่นประเภทของบญัชเีงนิ 

ฝำกประจ ำทีค่รบก ำหนด เป็นบญัชเีงนิฝำก ประจ ำแบบคลอ่งตวั (รหสัผลติภณัฑ ์SWTD)  ขำ้พเจำ้ตกลงให ้

ธนำคำรท ำกำรเปิดบญัชอีอมทรพัยเ์ฟล็กซเิบิล้ใหก้บัขำ้พเจำ้ดว้ย เพือ่ใชบ้รกิำรพเิศษในกำรเบกิ ถอนเงนิ 

จำกบญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบคล่องตวัโดยอตัโนมตั ิโดยบญัชอีอมทรพัยเ์ฟล็กซเิบิล้ดงักล่ำวจะไดร้บัดอกเบีย้ 

ในอตัรำทีธ่นำคำรประกำศ 

4. ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ใชบ้รกิำรกำรด ำเนินธรุกรรมทำงโทรศพัทเ์พือ่เปลีย่นประเภทของบญัชเีงนิฝำกประจ ำที ่

ครบก ำหนด เป็น บญัชเีงนิฝำก ประจ ำเพิม่ค่ำ หรอื บญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบรบัดอกเบีย้รำยงวดน้ัน 

ขำ้พเจำ้ตกลงใหธ้นำคำรท ำกำรเปิดบญัชอีอมทรพัยก์บัธนำคำรดว้ย เพือ่ใหธ้นำคำรน ำส่ง ดอกเบีย้ตำมชว่งเวลำ 

ทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ลอืกไว ้(ตำมเงือ่นไขเฉพำะของบญัชเีงนิฝำกประจ ำเงนิฝำกประจ ำเพิม่ค่ำ หรอื บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 

แบบรบัดอกเบีย้รำยงวด) โดยบญัชอีอมทรพัยด์งักล่ำวจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำทีธ่นำคำรประกำศ 

5. ทัง้นี ้กำรใหค้ ำสัง่ทำงโทรศพัทข์ำ้พเจำ้ทรำบดวี่ำค ำสัง่ดงักล่ำวจะไดร้บักำรบนัทกึไวด้ว้ยเทป บนัทกึเสยีง 

โดยเทปบนัทกึเสยีงจะถอื ว่ำเป็นหลกัฐำนยนืยนักำรใหค้ ำสัง่ระหว่ำงขำ้พเจำ้กบัธนำคำร  และใหถ้อืวำ่เทปบนัทกึเสยีงดงักล่ำว 

สำมำรถใชเ้ป็นหลกัฐำน ไดใ้นกรณีทีเ่กดิขอ้พพิำท จำกกำรใชบ้รกิำรนี ้ระหว่ำงขำ้พเจำ้กบัธนำคำร   

6. ขำ้พเจำ้ตกลงและยอมรบัว่ำกำรกระท ำใดๆ ของขำ้พเจำ้ โดยผ่ำนบรกิำรธรุกรรมทำงโทรศพัท ์

ส ำหรบัเงนิฝำกประจ ำ  หำกธนำคำร ไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มลูส่วนตวัของขำ้พเจำ้ตำมขัน้ตอน ของธนำคำรแลว้ 

และธนำคำรไดใ้ชข้อ้มลูส่วนตวัของขำ้พเจำ้ ในกำรพสิูจนค์วำมถกู ตอ้งของค ำสัง่ดงักลำ่ว ใหถ้อืวำ่ 
กำรกระท ำดงักล่ำวเป็นกำรกระท ำทีถู่กตอ้งสมบูรณเ์สมอืนหน่ึงว่ำ ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรน้ันๆ ดว้ยตนเองทัง้สิน้  

และขำ้พเจำ้ยนิยอมรบัผดิชอบหำกมคีวำมเสยีหำยใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้เน่ืองจำกกำรกระท ำใดๆ ตำมค ำสัง่ดงักล่ำวน้ันทุกประกำร 
 

กำรปิดบญัช ี

 31. ในเวลำใดก็ตำมขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของธนำคำร ธนำคำรมสีทิธิจ์ะปฏเิสธกำร รบัฝำกเงนิหรอืจะจ ำกดั 

จ ำนวนเงนิฝำกหรอืคนืเงนิฝำกทัง้หมด หรอืบำงส่วนหรอื ปิดบญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้ โดยแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ 

ทัง้นีโ้ดยธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิในควำมเสยีหำยใดๆ ทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรด ำเนิน กำรดงักลำ่วขำ้งตน้ตอ่ ขำ้พเจำ้แตอ่ย่ำงใด 

 32.ในกรณีทีธ่นำคำรจ ำเป็นตอ้งปิดบญัชแีละคนืเงนิฝำกดงักล่ำว ใหแ้กข่ำ้พเจำ้ ธนำคำรจะหลุดพน้ 

ควำมรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชขีอง ขำ้พเจำ้โดยกำรออกดรำฟตห์รอืเชค็ใหแ้กข่ำ้พเจำ้ตำมจ ำนวน 

เงนิทีม่อียู่ในบญัชหีลงัหกัค่ำใชจ้่ำยหรอื คำ่ธรรมเนียมใดๆ ทีข่ำ้พเจำ้มหีนำ้ทีต่อ้งช ำระ ใหแ้กธ่นำคำรพรอ้มกบั 

ส่งมอบเอกสำรอืน่ใดทีจ่ ำเป็นใหแ้กข่ำ้พเจำ้ 

 33.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ในเวลำใดก็ตำมทีบ่ญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้ทีไ่มม่ ีกำรเบกิเงนิเกนิบญัชมีจี ำนวน เท่ำกบัศนูย ์

ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรปิด บญัชเีงนิฝำกไดโ้ดยอตัโนมตั ิทัง้นีโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ ล่วงหนำ้ 

เมือ่ธนำคำรไดปิ้ดบญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้แลว้ ถำ้ขำ้พเจำ้มคีวำมประสงคจ์ะขอใหธ้นำคำรเปิดบญัช ี

หมำยเลขใหมใ่หแ้กข่ำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะแจง้ธนำคำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และจะกรอกรำยละเอยีดและลงนำม 

ในใบสมคัรของธนำคำรใหม่

 34.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำเมือ่ใดกต็ำมทีบ่ญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้ทุกบญัชไีดปิ้ดลงไม่ว่ำโดยขำ้พเจำ้หรอืธนำคำร 

ขำ้พเจำ้จะถูกระงบักำรเป็น ระบบบญัชรีวมและเมือ่ใดก็ตำมทีก่ำรเป็นระบบบญัชรีวมของขำ้พเจำ้ถูกระงบั ทัง้หมด 

ธนำคำรจะด ำเนินกำรปิดหมำยเลขลูกคำ้ของขำ้พเจำ้ดว้ย 
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ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรลงทะเบยีนและใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์

 

ผูข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะลงทะเบยีนและขอใชบ้รกิารผกูหมายเลขบญัชเีงนิฝากกบัหมายเลขประจ าตวัประชาชนและ/

หรอืหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บรกิารพรอ้มเพย”์) กบัธนาคารซติีแ้บงก ์ (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกว่า “ธนาคาร”) 

โดยตกลงผูกพนัและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด อนัมรีายละเอยีดดงันี ้
 

1. ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาและมคีณุสมบตัติามทีธ่นาคารก าหนด 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งท าการลงทะเบยีนและสมคัรขอใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ กบัธนาคารตามวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด

ผ่านสาขาของธนาคาร หรอืบรกิารออนไลนแ์บงค ์ (www.citibank.co.th) หรอืตามชอ่งทางอืน่ทีธ่นาคาร

ก าหนด รวมถงึน าส่งเอกสารประกอบการสมคัรตามทีธ่นาคารรอ้งขอผ่านชอ่งทางทีธ่นาคารก าหนด  

3. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดล้งทะเบยีนและสมคัรขอใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ ตามชอ่งทางทีธ่นาคารก าหนดโดยไม่

ตอ้งลงลายมอืชือ่ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขตามทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ โดยผู ้

ขอใชบ้รกิารไม่ตอ้งลงลายมอืชือ่ 

4. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะก าหนดหมายเลขประจ าตวัประชาชน และ/หรอืหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของผูข้อใช ้

บรกิารตามขอ้มูลล่าสุดทีม่อียู่ในฐานขอ้มูลของธนาคาร หรอืตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด (ซึง่ตอ่ไปนีร้วม

เรยีกว่า “หมายเลขลงทะเบยีน”) เพือ่ใชผู้กกบับญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รอืบญัชกีระแสรายวนัของผูข้อใช ้

บรกิารทีม่อียู่กบัธนาคาร (“ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บญัชเีงนิฝาก”) โดยมเีงือ่นไขการลงทะเบยีนดงันี ้

• หมายเลขลงทะเบยีน ทีใ่ชล้งทะเบยีนเพือ่รบับรกิารกบัธนาคาร ตอ้งเป็นหมายเลขทีย่งัไม่เคยลงทะเบยีนรบั

บรกิารพรอ้มเพย ์ กบัธนาคารหรอื สถาบนัการเงนิอืน่มากอ่น หรอืไดม้กีารยกเลกิการลงทะเบยีนดงักลา่ว

แลว้ 

• หมายเลขลงทะเบยีน แตล่ะประเภทจ านวน 1 หมายเลข สามารถผูกกบับญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารทีม่ี

อยู่กบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอืน่ไดเ้พยีง 1 บญัชเีท่าน้ัน 

• บญัชเีงนิฝากจ านวน 1 บญัช ีสามารถผูกกบัหมายเลขลงทะเบยีนไดม้ากกว่า 1 หมายเลข แต่ทัง้นี ้ จะตอ้ง

เป็นหมายเลขบตัรประชาชน และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของผูข้อใชบ้รกิารประเภทละ 1 หมายเลขเท่าน้ัน 

เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ 

• บญัชเีงนิฝากทีจ่ะผูกกบัหมายเลขลงทะเบยีน ตอ้งเป็นของผูข้อใชบ้รกิารซึง่เป็นเจา้ของบญัชคีนเดยีว และมี

สถานะบญัชเีป็นปกต ิหรอืเวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอืน่ 

• ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารตอ้งการเปลีย่นแปลงหมายเลขลงทะเบยีน ทีไ่ดล้งทะเบยีนผูกกบับญัชเีงนิฝากไว ้

แลว้ ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งท าการยกเลกิการลงทะเบยีนเดมิ และท าการลงทะเบยีนใหม่ตามวธิกีารและเงือ่นไขที่

ธนาคารก าหนด 

5. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดใ้หไ้วก้บัธนาคารเพือ่

วตัถุประสงคต์ามทีธ่นาคารเห็นสมควร รวมถงึยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร (เท่าทีจ่ าเป็น) ใหก้บัผู ้

ใหบ้รกิารตามทีธ่นาคารก าหนดเพือ่การตรวจสอบขอ้มลู ลงทะเบยีนและการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ 

6. ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองและยนืยนัว่าผูข้อใชบ้รกิารเป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากทีแ่ทจ้รงิ และเป็นเจา้ของ และ/หรอื

เป็นผูม้สีทิธใิชห้มายเลขลงทะเบยีนโดยชอบดว้ยกฎหมาย และรบัรองว่าการลงทะเบยีนและใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์

เป็นไปโดยสุจรติทุกประการ  

7. ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองว่าบรรดาขอ้มลูและเอกสาร (รวมทัง้ส าเนาเอกสาร) ทัง้หมดทีใ่หไ้วก้บัธนาคารเพือ่การ

ลงทะเบยีนและใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ น้ันเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นปัจจบุนัทุกประการ และผูข้อ

ใชบ้รกิารมอี านาจและมคีวามสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้รกิารและใชบ้รกิาร รวมถงึท าธรุกรรมใดๆ อนั

เกีย่วขอ้งกบัการลงทะเบยีนและใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ ตลอดถงึท าธรุกรรมใดๆ เกีย่วกบับญัชเีงนิฝากทีม่อียู่กบั

ธนาคารทุกประการ 

8. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะน าส่งขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิารเพิม่เตมิเมือ่ธนาคารรอ้งขอ และ/หรอืปรบัปรุงขอ้มลู

ดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจบุนัและแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทเีมือ่มกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ ธนาคารไมม่หีนา้ทีต่อ้ง

ตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าว 
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9. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงวา่การปรบัปรุงขอ้มลูหมายเลขลงทะเบยีนใหเ้ป็นปัจจบุนั การแจง้เปลีย่นแปลง 

และ/หรอืยกเลกิการลงทะเบยีนเมือ่มกีารยกเลกิการใชห้มายเลขลงทะเบยีน รวมถงึการเก็บรกัษาขอ้มลูใดๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึการลงทะเบยีนและใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ น้ัน เป็นความรบัผดิชอบของผูข้อใชบ้รกิาร

โดยตรง และธนาคารไม่มสี่วนในความรบัผดิชอบใดๆ หากหมายเลขลงทะเบยีนดงักล่าวถกูน าไปใชท้ าธรุกรรม

ใดๆ โดยมชิอบ ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยัในการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร 

10. การลงทะเบยีนใชบ้รกิารนีจ้ะมผีลตอ่เมือ่ธนาคารแจง้ยนืยนัผลการลงทะเบยีนตามชอ่งทางและวธิกีารทีธ่นาคาร

ก าหนด 

11. เมือ่การลงทะเบยีนบรกิารพรอ้มเพย ์ ส าเรจ็ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถระบุหมายเลขลงทะเบยีน เพือ่การท าธรุกรรม

รบัเงนิโอน (ในประเทศ) เขา้บญัชเีงนิฝากทีล่งทะเบยีนผูกไวก้บัหมายเลขลงทะเบยีนได ้ แทนการระบุหมายเลข

บญัชเีงนิฝาก และมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ ทัง้นี ้ การรบัโอนเงนิตอ้งไม่เกนิวงเงนิตามทีธ่นาคาร

ก าหนด  

12. ในกรณีทีธ่นาคารเปิดใหบ้รกิารเกีย่วกบัการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ ส าหรบัธรุกรรมทางการเงนิอืน่ๆ เพิม่เตมิ ผูข้อ

ใชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิารธรุกรรมทางการเงนิอืน่ๆไดโ้ดยไมต่อ้งท าการสมคัรใหม่ เวน้แต่ธนาคารจะก าหนด

เป็นอย่างอืน่ 

13. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงวา่การท าธุรกรรมใดๆ ผ่านบรกิารพรอ้มเพย ์ น้ัน ผูข้อใชบ้รกิารมหีนา้ที่

ตรวจสอบความถกูตอ้งดว้ยความระมดัระวงัในการท าธรุกรรมทุกขัน้ตอน และ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่า 

การท าธรุกรรมใดๆผ่านบรกิารพรอ้มเพย ์ ตามวธิกีารและเงือ่นไขส าหรบัแต่ละผลติภณัฑห์รอืบรกิารของธนาคาร 

ไม่วา่เป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลอืน่ ไม่วา่ดว้ยประการใดก็ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหถ้อืว่า

เป็นการกระท าทีถู่กตอ้งสมบูรณข์องผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่มผีลผูกผนัผูข้อใชบ้รกิารเสมอืนหน่ึงเป็นการกระท าโดย

ผูข้อใชบ้รกิารเอง และผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ

กระท าดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการกระท าดงักล่าว

ขา้งตน้ทุกประการ 

14. ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธยิกเลกิการลงทะเบยีนและใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ โดยระบุหมายเลขลงทะเบยีนหมายเลขใด

หมายเลขหน่ึงหรอืทัง้หมด โดยวธิแีละชอ่งทางทีธ่นาคารก าหนด 

15. ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิใหก้ารบรกิาร พรอ้มเพย ์ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนแกผู่ข้อใชบ้รกิารเมือ่ใดก็ได ้

โดยดลุยพนิิจของธนาคารแต่เพยีงฝ่ายเดยีว โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ตามชอ่งทางที่

ธนาคารก าหนด เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี ้ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารพรอ้มเพย ์ไดท้นัท ี

• บญัชเีงนิฝากถูกปิด หรอืถกูอายดั หรอืถูกระงบัการใชบ้รกิาร หรอืมสีถานะบญัชขีาดการตดิต่อ หรอืมี

สถานะบญัชไีม่เคลือ่นไหว หรอืมสีถานะอืน่ตามทีธ่นาคารก าหนด 

• ธนาคารพบว่าหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีล่งทะเบยีนถูกปิด ถูกยกเลกิ ถูกระงบัการใชบ้รกิาร หรอืมสีถานะ

ไม่เป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 

• ธนาคารเห็นว่าหรอืสงสยัว่า มกีารใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ หรอืบญัชเีงนิฝาก หรอืหมายเลขลงทะเบยีน โดย

ทุจรติหรอืเพือ่กจิการทีผ่ดิกฎหมายหรอืขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืมี

ลกัษณะเป็นธรุกรรมทีผ่ดิกฎหมาย หรอืผดิปกต ิหรอืขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบยีบ แนวนโยบายของธนาคาร 

หรอืเป็นการกระท าทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายใดๆ หรอืเป็นการกระท าโดยบุคคลอืน่ทีไ่ม่ใชผู่ข้อใชบ้รกิาร 

• ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ศาลหรอืหน่วยงานก ากบัดูแล หรอืแนวนโยบาย

ของธนาคาร 

16. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่ ในกรณีทีธ่นาคารไดท้ าการเครดติเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากกอ่นทีธ่นาคารจะไดร้บัเงนิ

จ านวนดงักล่าว ธนาคารมสีทิธใินการปรบัปรุงรายการทัง้หมด หรอืบางส่วน (รวมไปถงึดอกเบีย้) ปรบัปรุงใบแจง้

ยอดตามความเหมาะสม และเรยีกใหผู้ข้อใชบ้รกิารช าระเงนิคนืตามจ านวนทีธ่นาคารไดเ้ครดติเขา้บญัชเีงนิฝาก 

หากเงนิจ านวนดงักล่าวถูกน าออกจากบญัชเีงนิฝากไปแลว้ 

17. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบและตกลงจะแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัท ี เมือ่หมายเลขลงทะเบยีนและใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์มี

การเปลีย่นแปลง ยกเลกิ ระงบัการใหบ้รกิาร สูญหาย หรอืถกูใชโ้ดยบุคคลอืน่ในทางทุจรติหรอืโดยมชิอบ 
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18. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ธนาคารไมต่อ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสาเหตุตา่งๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้

• บญัชเีงนิฝากถูกปิด อายดั หรอืระงบัการใชบ้รกิาร อนัมผีลท าใหผู้ข้อใชบ้รกิารไม่สามารถรบัเงนิ

โอนผ่านบรกิารนี ้หรอืท าธรุกรรมใดๆ เกีย่วกบับญัชเีงนิฝากทีอ่าจถูกก าหนดขึน้ในอนาคต 

• หมายเลขลงทะเบยีนถูกเปลีย่นแปลง ยกเลกิ ระงบัการใหบ้รกิาร สูญหาย หรอืถูกใชโ้ดยบุคคลอืน่

โดยมชิอบ และผูข้อใชบ้รกิารไม่ไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบ 

• เหตุสุดวสิยัต่างๆ หรอืเหตุการณท์ีธ่นาคารไม่สามารถควบคมุได ้ ซึง่รวมถงึความลา่ชา้หรอืการไม่

สามารถด าเนินการตามค าสัง่หรอืการสือ่สารขอ้มลูใดๆ เน่ืองจากอุปกรณห์รอืเครือ่งมอืในการส่ง

หรอืสือ่สารขอ้มูล เกดิการขดัขอ้งหรอืไม่สามารถใชง้านไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็ามหรอืเน่ืองจาก

การหยุดชะงกั หรอืความล่าชา้หรอืผดิพลาดในการส่งหรอืสือ่สารขอ้มลู รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ

การทีปิ่ดปรบัปรุงระบบของธนาคาร 

• ผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของบรกิารนี ้

19. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงเป็นผูร้บัผดิชดใชค้่าเสยีหายทัง้ปวง อนัเกดิจากการทีผู่ข้อใชบ้รกิารลงทะเบยีนหรอืใช ้

บรกิารพรอ้มเพย ์โดยมชิอบหรอืเป็นเหตุใหบุ้คคลอืน่ไดร้บัความเสยีหาย 

20. ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี ้ตาม

ก าหนดเวลาและอตัราทีธ่นาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียม 

ค่าบรกิาร และคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว ตามอตัราทีธ่นาคารก าหนดเมือ่ใดก็ได ้ โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

โดยผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารหกัค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝากของผู ้

ขอใชบ้รกิารทุกบญัชทีีม่อียู่กบัธนาคารไดท้นัท ี

ในกรณีทีธ่นาคารไมส่ามารถหกัค่าธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้ได ้ เน่ืองจากบญัชี

เงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารไม่มเีงนิเพยีงพอ หรอืไม่สามารถหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากได ้ไมว่่าดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใช ้

บรกิารจะไม่สามารถใชบ้รกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบับรกิารตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารนี ้ ไม่วา่ทัง้หมด หรอื

แต่เพยีงบางส่วนได ้ ทัง้นี ้ จนกว่าธนาคารจะสามารถหกัเงนิค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารทีค่า้งช าระน้ันจากบญัชี

เงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารไดค้รบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืผูข้อใชบ้รกิารไดช้ าระค่าธรรมเนียม คา่บรกิาร หรอื

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวใหแ้กธ่นาคารจนครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ 
21. ธนาคารอาจยกเลกิ แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดและเงือ่นไขฉบบันีไ้มว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นคร ัง้คราว 

โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัและผูกพนัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขซึง่มกีารยกเลกิหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ใหก้ารยกเลกิ หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่วมผีลบงัคบักบัผูข้อใชบ้รกิารและใหถ้อืว่าไดม้กีารแจง้ใหแ้กผู่ ้

ขอใชบ้รกิารทราบแลว้โดยพลนัเมือ่ไดม้กีารตดิประกาศไว ้ณ ส านักงานสาขาของธนาคาร บนเว็บไซต ์และ/หรอื

การแจง้ในลกัษณะอืน่ใดทีธ่นาคารเห็นสมควร 

22. ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขฉบบันี ้ถอืเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากกระแส

รายวนั และเงนิฝากออมทรพัย ์ 

23. ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขฉบบันีใ้หอ้ยู่ภายใตก้ารบงัคบัใชแ้ละตคีวามตามกฎหมายไทย 

24. ในกรณีทีข่อ้ก าหนดและเงือ่นไขฉบบันีท้ าขึน้เป็นทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีม่คีวามแตกต่าง

และไมส่อดคลอ้งกนั ใหถ้อืฉบบัภาษาไทยเป็นหลกัเกณฑบ์งัคบัใชใ้นการตคีวาม 
 

2. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชอีอมทรพัย ์ 

 นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดเงือ่นไขทั่วไปทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ กำรฝำกและถอนเงนิในบญัชอีอมทรพัย ์จะตอ้งอยู่ 

ภำยใตข้อ้ก ำหนด และเงือ่นไข เฉพำะ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.จ ำนวนเงนิทีฝ่ำกคร ัง้แรก จะตอ้งมจี ำนวนไม่นอ้ยกว่ำจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรจะประกำศก ำหนด เป็นคร ัง้ครำว 

 2.จ ำนวนเงนิทีต่อ้งคงเหลอืไวใ้นบญัชเีฉลีย่แตล่ะเดอืน จะตอ้งไมน่อ้ยกว่ำจ ำนวนเงนิขัน้ต ำ่ทีธ่นำคำรจะ 

ประกำศก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว 

 3.ธนำคำรจะค ำนวณดอกเบีย้จำกยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัยทุ์กวนัและจะน ำดอกเบีย้ดงักล่ำวเขำ้ 

บญัชใีหใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของธนำคำร ในเดอืนมถินุำยนและธนัวำคมของทุกปีหรอืในวนัทีปิ่ดบญัช ี
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 4.ในกรณีทีธ่นำคำรออกสมดุคูฝ่ำกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรออก 

สมดุคู่ฝำกแกธ่นำคำรตำมทีธ่นำคำรก ำหนด ขำ้พเจำ้ สำมำรถถอนเงนิจำกธนำคำรไดโ้ดยใชส้มุดคู่ฝำก หรอืแสดงบตัรซติี ้

แบงก ์เอทเีอ็ม อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงก็ได ้ทัง้นีจ้ ำนวนเงนิทีป่รำกฏในสมุดคูฝ่ำก จะไม่ถอื ว่ำถูกตอ้งจนกว่ำจะไดม้กีำรตรวจสอบ 

จ ำนวนเงนิโดยเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนทีป่รำกฏในบนัทกึของธนำคำร 

 5.ธนำคำรจะสง่ใบแจง้ยอดบญัชขีองบญัชอีอมทรพัยทุ์กบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ เปิดไวก้บัธนำคำรใหแ้กข่ำ้พเจำ้ 

ทุกวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืน ทัง้นี ้จ ำนวนเงนิ  ทีป่รำกฏในใบแจง้ยอดบญัชจีะถอืว่ำถกูตอ้งในเวลำที ่ท ำใบแจง้ยอดบญัช ี

 6.กำรฝำกและกำรถอนเงนิในบญัชอีอมทรพัยใ์นแตล่ะเดอืน สำมำรถ   กระท ำไดโ้ดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนคร ัง้ 

 7.ในกรณีทีธ่นำคำรออกสมดุคูฝ่ำกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ตำมขอ้ 4. ขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้

  7.1ขำ้พเจำ้จะแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหธ้นำคำรทรำบทนัทใีนกรณีทีส่มุดคู่ฝำกสญูหำย 

ถูกขโมยหรอืถกูท ำลำย ในกรณี ดงักลำ่วธนำคำรอำจจะออกสมุด คู่ฝำกเลม่ใหมใ่หข้ำ้พเจำ้แทน 

โดยขำ้พเจำ้จะตอ้งชดใชค้วำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ หรอือำจเกดิขึน้ในประกำรอืน่ใด ตำมทีธ่นำคำรเห็นสมควร 

และธนำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งขอใหข้ำ้พเจำ้ส่งเอกสำรและหลกัฐำนอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรออกสมดุคู่ฝำกเล่มใหม ่

  7.2 ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้จง้ใหธ้นำคำรทรำบโดยทนัทวี่ำสมุดคู่ฝำกสญูหำย 

ธนำคำรไมต่อ้งรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิขึน้เน่ืองจำกเหตดุงักล่ำวตอ่ขำ้พเจำ้ 
 

3. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชอีอมทรพัยเ์ซฟวิง่พลสั (Savings Plus)  

เงนิฝากออมทรพัยเ์ซฟวิง่พลสั คอืเงนิฝากทีธ่นาคารจะจ่ายดอกเบีย้ค านวณรายวนั และมกีารคดิดอกเบีย้ตัง้แต่บาทแรกตาม

จ านวนยอดเงนิฝาก ลกูคา้สามารถทีจ่ะท าการเบกิ หรอืถอนจากยอดเงนิในบญัชไีดต้ลอดเวลา และไดร้บัความคุม้ครองจาก

สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฏหมาย 

    ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชอีอมทรพัยเ์ซฟวิง่พลสั  นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและ 

เงือ่นไขทั่วไปทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ กำรฝำกและ ถอนเงนิในบญัชอีอมทรพัยเ์ซฟวิง่พลสั จะตอ้งอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนด 

และเงือ่นไขเฉพำะดงัตอ่ไปนี ้

   1.จ ำนวนเงนิฝำกคร ัง้แรก จะตอ้งมจี ำนวนไม่นอ้ยกวำ่จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรจะประกำศก ำหนด เป็นคร ัง้ครำว

 2.ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบีย้ค านวณรายวนั และมกีารคดิดอกเบีย้ตัง้แต่บาทแรกตามจ านวนยอดเงนิฝาก และจะน า

ดอกเบีย้ดงักลา่วเขา้บญัชขีา้พเจา้ เมือ่สิน้เดอืนมถิุนำยน และเดอืนธนัวำคมของทุกปี หรอืในวนัปิดบญัช ี

3.การฝากและถอนเงนิในบญัชอีอมทรพัยป์ระเภทนี ้สามารถกระท าไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนคร ัง้ 

4. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทีใ่ชบ้งัคบักำรฝำกและถอนเงินในบญัชอีอมทรพัย ์มนัน่ีมารเ์กต เซฟวิง่ (Money Market 
Savings) 

นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชอีอมทรพัย ์แลว้  กำรฝำกและถอนเงนิจำก 

บญัชอีอมทรพัย ์Money Market จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะดงัตอ่ไปนี ้

1. จ ำนวนเงนิฝำกคร ัง้แรกจะตอ้งมจี ำนวนไม่นอ้ยกวำ่จ ำนวนขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรจะประกำศก ำหนดเป็น คร ัง้ครำว 

โดยเงนิฝำกนีจ้ะจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม 

2. ธนำคำรจะจำ่ยดอกเบีย้เฉพำะจำกยอดเงนิฝำกคงเหลอืทีม่จี ำนวนไมน่อ้ยกว่ำจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที ่

ธนำคำรจะประกำศก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว และจะน ำดอกเบีย้ดงักล่ำวเขำ้บญัชขีองขำ้พเจำ้เมือ่สิน้เดอืนมถิุนำยน 

และเดอืนธนัวำคมของทุกปีหรอืในวนัปิดบญัช ี

3. การฝากและถอนเงนิในบญัชอีอมทรพัยป์ระเภทนี ้สามารถกระท าไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวนคร ัง้ 

4. ขำ้พเจำ้ตกลงใหธ้นำคำรน ำขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชอีอมทรพัย ์เฉพำะขอ้ 4. 5. และ 7. 

มำใชบ้งัคบักบักำรฝำกและถอนเงนิในบญัชอีอมทรพัย ์Money Market นีด้ว้ย 
 

5. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชกีระแสรำยวนั 

 นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ กำรฝำกและถอนเงนิในบญัชกีระแสรำยวนั 

จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะดงัต่อไปนี ้
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 1.จ ำนวนเงนิฝำกคร ัง้แรก จะตอ้งมจี ำนวนไม่นอ้ยกวำ่จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรจะประกำศก ำหนด เป็นคร ัง้ครำว  

 2.จ ำนวนเงนิทีต่อ้งคงเหลอืไวใ้นบญัชเีฉลีย่แตล่ะเดอืน จะตอ้งไมน่อ้ยกว่ำ จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรจะ 

ประกำศก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว หำกจ ำนวนเงนิคงเหลอืในบญัชแีต่ละเดอืนต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรประกำศ 

ก ำหนดดงักลำ่ว ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำ ขำ้พเจำ้จะช ำระค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำรกัษำบญัชดีงักลำ่วตำมอตัรำทีธ่นำคำร 

ก ำหนดเป็นคร ัง้ครำวและแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ 
 

6. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทีใ่ชบ้งัคบักำรฝำกและถอนเงินในบญัชเีงินฝำกประเภทมกี ำหนดระยะเวลำ 

 นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้และขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีป่รำกฏอยู่ขำ้งหลงับตัรเงนิฝำ

ก และ/หรอืใบเงนิฝำก ประจ ำแต่ละประเภท 

กำรฝำกและถอนเงนิส ำหรบัใบเงนิฝำกประจ ำจะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะดงัต่อไปนี ้

 1.จ ำนวนเงนิทีต่อ้งคงเหลอืไวใ้นบญัชเีฉลีย่แตล่ะเดอืนจะตอ้งไมน่อ้ยกว่ำจ ำนวนเงนิขัน้ต ำ่ทีธ่นำคำรจะ 

ประกำศก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว 

 2.ธนำคำรจะค ำนวณดอกเบีย้ส ำหรบัยอดเงนิฝำกทุกวนั ตลอดระยะเวลำกำรฝำกและกำรจ่ำยดอกเบีย้ 

ตำมใบเงนิฝำกประจ ำแต่ละประเภท ธนำคำร จะจ่ำยดอกเบีย้ใหโ้ดยเริม่คดิจำกวนัทีถ่ดัจำกวนัทีฝ่ำกเงนิ 

จนถงึวนัครบก ำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงนิตำมใบเงนิฝำกประจ ำเท่ำน้ัน 

 3.เมือ่ขำ้พเจำ้ไดฝ้ำกเงนิไวก้บัธนำคำร ธนำคำรจะออกใบแจง้กำรน ำเงนิ เขำ้บญัชใีหก้บัขำ้พเจำ้ 

ใบแจง้กำรน ำเขำ้บญัชนีีเ้ป็นเพยีงหลกัฐำนแสดง กำรฝำกเงนิเท่ำน้ัน ไม่ใชเ่อกสำรสทิธิท์ีจ่ะน ำไปจ ำหน่ำย จ่ำย 

โอนหรอืประกนัหนีใ้ดๆ ต่อ  บุคคลภำยนอกได ้

 4. ธนำคำรจะจำ่ยคนืเงนิฝำกตำมใบเงนิฝำกประจ ำพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้กข่ำ้พเจำ้เมือ่ถงึวนัครบก ำหนด 

กำรใชเ้งนิตำมใบเงนิฝำก ประจ ำ หำกขำ้พเจำ้ มไิดม้คี ำสัง่ใดๆใหธ้นำคำรทรำบล่วงหนำ้กอ่นวนัครบก ำหนด 

กำรใชเ้งนิตำมใบเงนิฝำกประจ ำ ถอืว่ำขำ้พเจำ้ต่องกำรฝำกเงนิต่อไปในระยะเวลำเดมิ โดยตกลง 

ใหธ้นำคำรต่อำยุเงนิฝำกนีต้ำมระยะเวลำฝำกเดมิโดยใชอ้ตัรำดอกเบีย้ทีธ่นำคำรก ำหนดไว ้ณ วนัครบก ำหนด 

เงนิฝำกส ำหรบัระยะเวลำเงนิฝำกเดมิ เวน้แต่ขอ้ ก ำหนดและเงือ่นไขทีป่รำกฎอยู่ดำ้นหลงัของใบเงนิฝำกประจ ำ 

จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอืน่ ธนำคำรจะจ่ำยคนืเงนิฝำกตำมใบเงนิฝำกประจ ำพรอ้มดอกเบีย้ให ้แกข่ำ้พเจำ้ 

เมือ่ถงึวนัครบก ำหนดกำรใชเ้งนิตำมใบเงนิฝำกประจ ำ หรอืเวน้แต่ จะมกีำรระบุไวเ้ป็นอืน่เชน่กำรฝำกและถอนเงนิใน 

บญัชเีงนิฝำกประจ ำประเภท พเิศษนอกเหนือจำกทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ 

กำรฝำกและถอนเงนิในบญัชเีงนิฝำกประจ ำประเภทพเิศษมหีลำยประเภทตำมแต่ธนำคำรก ำหนดไวซ้ ึง่ผูฝ้ำกมสีทิธเิลื

อกประเภทของ บญัชดีงักล่ำว ไดแ้ละตกลงผูกพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวและเงือ่นไข 

ตำมประเภทของบญัชดีงักล่ำวทุกประกำร บญัชเีงนิฝากประจ าประเภทพเิศษ มดีงันี ้1. บญัชเีงนิฝากประจ าแบบรบัดอกเบีย้ราย

งวด (Periodic Time Deposit) 2. บญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ (Flexible Time Deposit Enhancement) 
 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทีใ่ชบ้งัคบักำรฝำกและถอนเงินในบญัชเีงินฝำกประจ ำแบบรบัดอกเบีย้รำยงวด (Periodic 
Time Deposit) 

นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชเีงนิฝำกประจ ำแลว้ กำรฝำก และ/หรอื 

ถอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบ รบัดอกเบีย้รำยงวด จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะดงัตอ่ไปนี ้

1. เงนิฝำกประจ ำแบบรบัดอกเบีย้รำยงวดเป็นเงนิฝำกประจ ำซึง่ธนำคำรจะท ำกำรจ่ำยดอกเบีย้ใหเ้ป็น 

รำยประจ ำ เชน่ รำย 1 เดอืน รำย 3 เดอืน รำย 6 เดอืน รำย 12 เดอืน (รวมถงึระยะเวลำอืน่ๆ ทีธ่นำคำรอำจประกำศ 

เพิม่เตมิในอนำคต)  

2. จ ำนวนเงนิฝำกคร ัง้แรกจะตอ้งมจี ำนวนไม่นอ้ยกวำ่จ ำนวนขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรจะประกำศก ำหนดเป็น คร ัง้ครำว 

3. ในกำรเปิดบญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบรบัดอกเบีย้รำยงวดขำ้พเจำ้ตกลงขอเปิดบญัชอีอมทรพัย ์และ/หรอื 

บญัชกีระแสรำยวนักบัธนำคำร โดยตกลงใหธ้นำคำรน ำส่งดอกเบีย้ตำมชว่งเวลำทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัในแต่ 

ละครำวเขำ้ฝำกในบญัชดีงักลำ่วได ้ตลอดไป โดยขำ้พเจำ้สำมำรถเบกิถอนดอกเบีย้ไดใ้น วนัท ำกำรถดัไป 
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4. เมือ่ครบก ำหนดระยะเวลำกำรฝำกของบญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบรบัดอกเบีย้รำยงวดขำ้พเจำ้จะไดร้บัคนืเฉพำ

ะเงนิตน้ ส่วนดอกเบีย้ได ้ถูกโอนเขำ้บญัชตีำมใบค ำขอใชบ้รกิำรเงนิฝำกประจ ำตำมระยะเวลำกำรจ่ำย 

ดอกเบีย้รำยงวดทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ลอืกไว ้ณ วนัเปิดบญัช ี

5. กรณีทีข่ำ้พเจำ้ตอ้งกำรถอนเงนิฝำกของขำ้พเจำ้กอ่นครบก ำหนดเวลำฝำก (กำรถอนเงนิจ ำตอ้ง 

เป็นกำรถอนทัง้จ ำนวน) ธนำคำรจะคดิดอกเบีย้ใหนั้บจำกวนัทีฝ่ำกเงนิจนถงึวนัทีย่กเลกิกำรฝำกเงนิ โดยธนำคำร 

จะจ่ำยดอกเบีย้ดงันี ้

- ระยะเวลำฝำกไม่ถงึ 3 เดอืน ธนำคำรจะยกเวน้กำรจ่ำยดอกเบีย้ 

- ระยะเวลำฝำก  ตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้ออมทรพัย ์ณ วนัทีถ่อนเงนิ 

- ส ำหรบับญัชนิีตบุิคคลจะยกเวน้กำรจำ่ยดอกเบีย้ 

ในกรณีนี ้ถำ้ขำ้พเจำ้ไดร้บัดอกเบีย้ซ ึง่ขำ้พเจำ้ขอใหธ้นำคำรจ่ำยใหเ้ป็นรำยประจ ำ เชน่ รำย 1 เดอืน รำย 3 เดอืน 6 

เดอืน 12 เดอืน (รวมถงึระยะ เวลำอืน่ๆ ทีธ่นำคำรอำจประกำศเพิม่เตมิในอนำคต) ไปแลว้ ขำ้พเจำ้ ตกลงคนืเงนิดอกเบีย้ 

ทีข่ำ้พเจำ้รบัไปแลว้ใหแ้กธ่นำคำร โดยตกลงใหธ้นำคำรหกัเงนิ ดอกเบีย้ดงักล่ำวจำกเงนิที ่

ขำ้พเจำ้ถอนกอ่นครบก ำหนดเวลำฝำก และ/หรอื จำกบญัชใีดๆ ของขำ้พเจำ้ทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำร 

6. ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำ ถำ้ขำ้พเจำ้ไมแ่จง้ใหธ้นำคำรทรำบลว่งหนำ้กอ่นวนัครบก ำหนดของใบยนืยนั กำรฝำกเงนิ 

ใหถ้อืวำ่ขำ้พเจำ้ตอ้งกำร จะฝำกเงนิน้ันตอ่ไปในประเภทและตำมก ำหนดระยะเวลำเดมิ โดยมอีตัรำ 

ดอกเบีย้เท่ำกบัอตัรำตำมประกำศของธนำคำร อนัมผีลบงัคบัใช ้ณ วนัทีต่่ออำยุ บญัชเีงนิฝำก 
 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทีใ่ชบ้งัคบักำรฝำกและถอนเงินในบญัชเีงินฝำกประจ ำเฟล็กซเิบิล้ (Flexible Time 
Deposit Enhancement) 

นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชเีงนิฝำกประจ ำ (Time Deposit) แลว้ 

กำรฝำกและถอนเงนิในบญัชเีงินฝำกประจ ำเฟล็กซเิบิล้จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะดงัตอ่ไปนี ้

1. เงนิฝำกประจ ำแบบคล่องตวั (รหสัผลติภณัฑ:์ SWTD) เป็นเงนิฝำกประจ ำทีม่กี ำหนดระยะเวลำ 

ซึง่สำมำรถเบกิถอนไดก้อ่นครบ ก ำหนดระยะเวลำฝำก โดยในกำรเปิดบญัชขีำ้พเจำ้ตกลงแจง้ควำมประสงคใ์นกำร 

ก ำหนดระยะเวลำในกำรฝำกทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ลอืกตอ่ ธนำคำรตำมวธิกีำร ทีธ่นำคำรก ำหนด 

2. ในกำรเปิดบญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบคล่องตวัขำ้พเจำ้ตกลงขอเปิดบญัชอีอมทรพัยก์บัธนำคำรเพือ่ 

ใชบ้รกิำรพเิศษในกำรเบกิถอน เงนิจำกบญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบคล่องตวัโดยอตัโนมตั ิโดยบญัชอีอมทรพัย ์

ดงักล่ำวจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำทีธ่นำคำรประกำศก ำหนด 

3. จ ำนวนเงนิฝำกคร ัง้แรกจะตอ้งมจี ำนวนไม่นอ้ยกวำ่จ ำนวนขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรจะประกำศก ำหนดเป็น คร ัง้ครำว 

4. กรณีทีข่ำ้พเจำ้ตอ้งกำรถอนเงนิฝำกประจ ำแบบคล่องตวัของขำ้พเจำ้กอ่นครบก ำหนดเวลำฝำก 

ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบีย้ดงันี ้ 

4.1. ระยะเวลำฝำกไม่ถงึ 1 เดอืน ธนำคำรจะยกเวน้กำรจ่ำยดอกเบีย้เฉพำะส่วนของจ ำนวน เงนิทีถ่อน 

4.2. ระยะเวลาฝากตัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไปธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรพัยท์ี ่ธนาคาร

ประกาศณ วนัทีถ่อน 

4.3. ยอดเงนิทีค่งเหลอืในบญัชเีมือ่ถงึวนัครบก ำหนด ธนำคำรจะจำ่ยดอกเบีย้ในอตัรำเดมิ ณ 

วนัเปิดบญัช ีซึง่ปรำกฎอยู่บน เอกสำรใบยนืยนักำรฝำกเงนิ (Time Deposit Advice) 

5. ขำ้พเจำ้สำมำรถถอนเงนิตำมใบยนืยนักำรฝำกเงนิเป็นบำงส่วน โดยไม่จ ำกดัจ ำนวนคร ัง้ทีถ่อน 

ทัง้นีจ้ ำนวนเงนิทีถ่อนในแต่ละคร ัง้ จะตอ้งไม่ต ำ่กวำ่ 10,000 บำท (หน่ึงหมืน่บำท) และส่วนทีเ่กนิกวำ่หน่ึงหมืน่บำท 

ตอ้งเป็นจ ำนวนทวคีูณของ 10,000 บำท (หน่ึงหมืน่บำท) หรอื ตำมที ่ธนำคำรก ำหนด ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำในกรณี 

ทีจ่ ำนวนเงนิทีข่ำ้พเจำ้ท ำรำยกำรเบกิถอนหรอืโอนเงนิ จะท ำให ้เงนิตน้คงเหลอืในบญัชเีงนิฝำก ประจ ำแบบคลอ่งตวั ใดๆ 

ของขำ้พเจำ้มยีอดเงนิตน้คงเหลอืต ำ่กวำ่ 10,000 บำท (หน่ึงหมืน่บำท) ขำ้พเจำ้ตกลงยนิยอมใหธ้นำคำร ท ำกำรโอนเงนิตน้ 

คงเหลอืดงักล่ำวทัง้หมดเขำ้บญัชอีอมทรพัยข์องขำ้พเจำ้ ทีไ่ดเ้ปิดไวคู้ก่นัและใหถ้อืวำ่ขำ้พเจำ้ 

ประสงคข์อปิดบญัชเีงนิฝำกประจ ำดงักล่ำวโดยอตัโนมตั ิ

6. ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำจ ำนวนเงนิทีป่รำกฎในบญัชอีอมทรพัยจ์ะเป็นยอดรวมของบญัชอีอมทรพัย ์

และบญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบคล่องตวั เมือ่ขำ้พเจำ้ไดเ้บกิถอนหรอืโอนเงนิระบบจะท ำกำรเบกิถอนเงนิจำกบญัช ี
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ออมทรพัยท์ีม่กีอ่น ถำ้หำกเงนิในบญัชอีอมทรพัย ์มไีม่ เพยีงพอทีจ่ะจ่ำยเงนิ ตำมทีท่ ำรำยกำรขำ้พเจำ้ตกลงและ 

ยนิยอมใหก้ำรท ำรำยกำรดงักลำ่วเป็นกำรเบกิถอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำก ประจ ำแบบคล่องตวัของขำ้พเจำ้โดย อตัโนมตั ิ

ทัง้นีห้ำกขำ้พเจำ้มบีญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบคล่องตวัมำกกว่ำ 1 บญัชขีำ้พเจำ้ยอมรบั และตกลงให ้

สทิธธินำคำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลอืกบญัชเีงนิฝำกประ จ ำแบบคล่องตวัทีจ่ะถอนในกำรท ำรำยกำรโดยค ำนึงถงึ 

ประโยชนส์ูงสุดทีข่ำ้พเจำ้จะไดร้บั 

7. เมือ่ขา้พเจา้ไดฝ้ากเงนิไวก้บัธนาคารธนาคารจะออกใบยนืยนัการฝากเงนิ  (Time Deposit  Advice) 

ใหก้บัขา้พเจา้ โดยใบยนืยนั  การฝากเงนินีเ้ป็นเพยีงหลกัฐานแสดงการฝากเงนิเท่าน้ัน ไม่ใชเ่อกสารสทิธิท์ีจ่ะน าไป

จ าหน่าย จ่ายโอน หรอื ประกนัหนีใ้ดๆ ต่อ บุคคลภายนอกได ้และยอดเงนิฝากบนใบยนืยนัการฝากเงนิทีธ่นาคารออกให ้

ขา้พเจา้น้ันอาจมกีารเปลีย่นแปลงจากการทีข่า้พเจา้ท า การเบกิถอนหรอืโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจ าแบบคลอ่งตวั

ของขา้พเจา้ในระหว่างระยะ เวลาการฝาก ดงัน้ันเพือ่ทดแทนการออก ใบยนืยนัการฝากเงนิและเพือ่ยนืยนัการท ารายการ

ถอนและ/หรอืโอนเงนิทีเ่กดิขึน้จากการท าการถอนและ/หรอืโอนเงนิผ่านทางชอ่ง ทางอตัโนมตัติ่างๆ ของธนาคารรวมถงึ

เพือ่ยนืยนัการปิดบญัชโีดยอตัโนมตัทิางธนาคารจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบถงึการท ารายการ ถอน /โอนเงนิ ทีเ่กดิขึน้จาก

การท าการเบกิถอนเงนิผ่านทางชอ่งทางอตัโนมตั ิตา่งๆ ของธนาคารและมูลค่าเงนิฝากในบญัช ีเงนิฝากประจ าแบบ

คล่องตวัและเงนิฝากในบญัชอีอมทรพัยข์องขา้พเจา้เป็นประจ าทุกเดอืน รวมถงึการปิดบญัชโีดยอตัโนมตัทิาง ใบแจง้ยอด

บญัชรีวม (Consolidate Statement) 

8. ขำ้พเจำ้ทรำบว่ำธนำคำรจะไมท่ ำกำรออกใบยนืยนักำรฝำกเงนิ  (Time Deposit  Advice) 

ใหข้ำ้พเจำ้เพือ่ยนืยนักำรท ำรำยกำร ถอนและ/หรอื 

โอนเงนิทีเ่กดิขึน้จำกกำรท ำกำรถอนและ/หรอืโอนเงนิผำ่นทำงชอ่งทำงอตัโนมตัติ่ำงๆ ของธนำคำรอนัไดแ้ก ่ 

8.1. กำรเบกิถอน หรอื โอนเงนิทำงเครือ่งฝำกและถอนเงนิอตัโนมตั ิ(“ATM”) โดยกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์

เอทเีอ็มกบัเลขรหสัเอทเีอ็ม ทีธ่นำคำรออกให ้หรอื 

8.2. การท าค าสัง่ในการเบกิถอน หรอื โอนเงนิผ่านทางบรกิารซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ โดยการใชเ้ลขรหสั

โทรศพัทป์ระจ าตวั (Telephone Personal Identification Number (T-PIN)) ใหธ้นาคารท ารายการ ตามทีข่า้พเจา้รอ้งขอ

ดงักล่าว โดยขา้พเจา้ ยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้รกิารซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ที ่ธนาคารจดัสง่ใหทุ้ก

ประการ หรอื 

8.3. โดยวธิกีารอืน่ใดทีธ่นาคารจะก าหนดและแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบเพิม่เตมิในอนาคตโดยขา้พเจา้

รบัทราบ และยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้รกิารชอ่งทางอตัโนมตัติ่างๆ ตามทีธ่นาคารก าหนด ไวทุ้ก

ประการ 

9. ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไมม่คี ำสัง่ใหธ้นำคำรปฏบิตัเิป็นอย่ำงอืน่ เมือ่เงนิฝำกของขำ้พเจำ้ครบ 

ก ำหนดระยะเวลำฝำก และมยีอดเงนิตน้ คงเหลอืตัง้แต ่ 200,000 บำท (สองแสนบำท) ขึน้ไปต่อบญัช ี

ใหถ้อืวำ่ขำ้พเจำ้ตกลงและยนิยอมใหธ้นำคำรต่ออำยุเงนิฝำกของขำ้พเจำ้เป็นบญัชเีงนิฝำก ประจ ำแบบคล่องตวั 

เท่ำกบัระยะเวลำเดมิโดยอตัโนมตั ิและใชอ้ตัรำดอกเบีย้ทีธ่นำคำรก ำหนดไว ้ณ วนั ครบก ำหนดเงนิฝำกส ำหรบั 

ระยะเวลำเงนิฝำกเดมิ ทัง้นีข้ำ้พเจำ้ตกลงปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขใดๆของธนำคำรทีไ่ด ้ก ำหนดขึน้ไว ้

ส ำหรบับญัชเีงนิฝำก ประจ ำแบบคล่องตวัไมว่่ำทีม่อียู่แลว้หรอืที ่จะมขีึน้ในอนำคตโดยธนำคำรจะแจง้ใหท้รำบ 

รวมถงึใหข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ัน มผีลบงัคบัใชก้บับญัชเีงนิฝำกประจ ำแบบคล่องตวั ทัง้ทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิด บญัชไีวแ้ลว้ 

หรอื ขำ้พเจำ้ขอเปิดเพิม่หรอืตอ่อำยใุนอนำคตทุกคร ัง้ไป ในกรณีทีย่อดเงนิฝำกในบญัชเีงนิฝำก ประจ ำแบบคลอ่งตวั ณ 

วนัครบก ำหนด ของขำ้พเจำ้มยีอดเงนิตน้คงเหลอื ต ำ่กวำ่ 200,000 บำท (สองแสนบำท) 

ขำ้พเจำ้ตกลงยนิยอมใหธ้นำคำรท ำกำรโอน ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝำก ประจ ำแบบคลอ่งตวัทีค่งเหลอื 

ดงักล่ำวทัง้หมดเขำ้บญัชอีอมทรพัยข์องขำ้พเจำ้ทีไ่ดเ้ปิดไวคู้ก่นัและ ใหถ้อืว่ำขำ้พเจำ้ ประสงคข์อปิดบญัช ี

เงนิฝำกประจ ำดงักล่ำวโดยอตัโนมตั ิ
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7. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอม็ และบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ 

 นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ กำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้ม

การด์จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้

 1.บตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์เป็นบตัรทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้เพือ่ ประโยชน ์

และควำมสะดวกของขำ้พเจำ้ในกำรสอบถำมขอ้มลู และใชบ้รกิำรดำ้นกำรธนำคำรทีธ่นำคำรเปิดให ้

บรกิำรผ่ำนทำงเครือ่งอเิล็กทรอนิกสใ์ดๆ ของธนำคำร และ/หรอืของสถำบนักำรเงนิอืน่ ทีเ่ขำ้รว่มใหบ้รกิำรผ่ำนทำง 

เครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์กบัธนำคำรทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่รวมทัง้แตไ่มจ่ ำกดัเพยีง ซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

และซติีแ้บงกอ์อนไลน ์(ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรยีกโดยรวมว่ำ “เครือ่งอเิล็กทรอนิกส”์) 

 2.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำขำ้พเจำ้สำมำรถใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์กบัเลขรหสั

เอทเีอ็ม (PIN) ทีธ่นำคำรไดอ้อกและแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ กบัเครือ่งอเิล็กทรอนิกสเ์พือ่ สอบถำมขอ้มูล 

ตลอดจนใชบ้รกิำรดำ้นกำรธนำคำรใดๆ ทีธ่นำคำรเปิดใหบ้รกิำร ซึง่เกีย่วกบับญัชเีงนิฝำกและบญัชสีนิเชือ่ ทุกประเภท 

ทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิดไวก้บัธนำคำรรวมทัง้สอบถำมขอ้มลูเกีย่วกบับญัชบีตัรเครดติวซีำ่ บญัชบีตัรเครดติ มำสเตอรก์ำรด์ 

และ/หรอืบญัชปีระเภทใดๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิดและ/หรอืจะเปิด ไวก้บับรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยซ์ติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ซึง่รวมทัง้ตั๋วสญัญำใชเ้งนิ ทีอ่อกโดยบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ซติีค้อรป์”) 

 3.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำขำ้พเจำ้สำมำรถใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์กบัเลขรหสั

เอทเีอ็ม (PIN) ทีธ่นำคำรไดอ้อกและแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ กบัเครือ่งอเิล็กทรอนิกสเ์พือ่สอบถำมขอ้มูล เกีย่วกบับญัชรีว่ม 

ซึง่ขำ้พเจำ้ไดเ้ปิดไวก้บัธนำคำรเท่ำน้ัน ไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรดำ้นกำรธนำคำรอืน่ใดไดอ้กี 

 4.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ เมือ่ขำ้พเจำ้ไดร้บับตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์และเลขรหสั

เอทเีอ็มทีธ่นำคำรไดจ้ดัสง่มำใหแ้ลว้ ขำ้พเจำ้สำมำรถใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์

และรหสัเอทเีอ็มดงักล่ำวได ้หลงัจากตดิตอ่กลบัมำยงัธนำคำรเพือ่ท าการเปิดใชง้าน 

 5.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ขำ้พเจำ้สำมำรถขอเปลีย่นเลขรหสัเอทเีอ็มทีธ่นำคำร ออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ไดด้ว้ย 

ตนเองเมือ่ใดกไ็ด ้แตก่ำรเปลีย่นเลขรหสัเอทเีอ็ม ดงักล่ำวจะมผีลสมบูรณต์อ่เมือ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัถิูกตอ้ง 

ตำมขัน้ตอนทีธ่นำคำรก ำหนด และ/หรอืตำมค ำสัง่ทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัจำกเครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์ทีตู่เ้อทเีอ็มของธนาคารซติีแ้บงก ์

หรอืสาขาของธนาคารซติีแ้บงก ์หรอืซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ หรอืซติีแ้บงกอ์อนไลน ์โดยขำ้พเจำ้ตกลง ใหถ้อืเสมอืนว่ำเลขรหสั

เอทเีอ็มทีเ่ปลีย่นแปลงน้ัน เป็นเลขรหสัทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ 

 6.ขำ้พเจำ้จะตอ้งเก็บรกัษำบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์และเลขรหสัเอทเีอ็ม

ไวเ้ป็นควำมลบั โดยขำ้พเจำ้ตกลงใหถ้อืว่ำค ำสัง่ใดๆ ทีธ่นำคำรไดร้บัผ่ำนทำงเครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์ซึง่เกดิ จำกกำรใชบ้ตัรซติี ้

แบงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์และเลขรหสัเอทเีอ็มดงักล่ำวเป็นค ำสัง่ที ่ถูกตอ้งและสมบูรณ ์

ไม่วำ่ค ำสัง่น้ันจะมำจำกใครก็ตำม 

 7.ในกรณีทีบ่ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอืบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ ช ำรุดหรอื

สูญหำยหรอืถูกโจรกรรม ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรอืแจง้ผ่ำนบรกิำร ซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

ทนัทเีพือ่ธนำคำรจะไดด้ ำเนินกำรออกบตัรใหม่ใหแ้ก ่ขำ้พเจำ้ ตำมทีธ่นำคำรเห็นสมควร ซึง่ในกรณีดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ยนิยอมช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรออกบตัรใหม่ ใหแ้กธ่นำคำรตำมอตัรำทีธ่นำคำร เรยีกเก็บ และจะ สง่ 

มอบเอกสำรและหลกัฐำนต่ำงๆ ตำมทีธ่นำคำรรอ้งขอ อน่ึงหากธนาคารไมไ่ดร้บัแจง้ดงักล่าวขา้งตน้และมผูีอ้ืน่น าบตัรไปใช ้

ขา้พเจา้ยนิยอมรบัผดิชอบตอ่หนีส้นิ และ/หรอืค่าใชจ้่ายตา่งๆทีเ่กดิขึน้กอ่นทัง้หมด  

ในบำงกรณีทีข่ำ้พเจำ้ขอใหธ้นำคำรด ำเนินกำรออกบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ใหใ้หม ่

โดยทีย่งัไมไ่ดร้ะงบับตัรใบเกำ่ ขำ้พเจำ้ยนิยอมทีจ่ะใชร้หสัเดมิกบับตัรใบใหม่ และขำ้พเจำ้ยนิยอมรบัผดิชอบ ในกรณี ทีม่ผูีน้ ำ 

เอำบตัร ใบเกำ่ ไปใชโ้ดยมชิอบ อน่ึงขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำเมือ่ธนำคำรไดอ้อกบตัรใบใหม่แลว้ 

จะมผีลเป็นกำรระงบับตัรใบเกำ่ซึง่ไม่สำมำรถน ำมำใชไ้ดอ้กีตอ่ไป    

8.ขำ้พเจำ้สำมำรถใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์เพือ่รบับรกิำรต่ำงๆ  

ทีธ่นำคำรเปิดใหบ้รกิำร ผ่ำนทำงเครือ่ง อเิล็กทรอนิกสไ์ดต้ลอด 24 ช ัว่โมง และ 7 วนัตลอดทัง้สปัดำห ์ยกเวน้ 

กรณีทีเ่ครือ่งอเิล็กทรอนิกสห์รอืระบบขอ้มูลช ำรุดขดัขอ้ง หรอือยู่ระหว่ำง กำรซอ่มแซม หรอืบ ำรุงรกัษำ ในกรณีทีม่กีำรใชเ้ลข
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รหสัเอทเีอ็มทีไ่ม่ถกูตอ้งกบั บตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์เป็นจ ำนวนเกนิกว่ ำที ่

ธนำคำรก ำหนด ธนำคำรจะหยุดใหบ้รกิำรใดๆ ผ่ำนบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มดงักล่ำว ช ัว่ครำวจน 

กว่ำขำ้พเจำ้จะไดด้ ำเนินกำรตดิต่อกบัธนำคำรเพือ่ป้องกนั ควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิกบัขำ้พเจำ้ 

 9.ในกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์เพือ่เบกิถอนเงนิสด จำกบญัชเีงนิฝำก 

และบญัชสีนิเชือ่ ทุกประเภท ทีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บัธนำคำร วงเงนิสงูสุดทีข่ำ้พเจำ้สำมำรถเบกิถอน ได ้จำกบญัชปีระเภทต่ำงๆ 

ดงันี ้

  ก. กำรเบกิถอนเงนิสดจำกบญัชอีอมทรพัย ์บญัชกีระแสรำยวนั บญัชซีติีแ้บงกเ์รดดีเ้ครดติ 

และ/หรอืบญัชสีนิเชือ่อืน่ๆ ในแต่ละวนั จะกระท ำไดเ้ป็นจ ำนวน ไม่เกนิจ ำนวนทีธ่นำคำรก ำหนดไวใ้นคูม่อืกำรใช ้บตัรซติีแ้บงก ์

เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์แตล่ะชนิด หรอืตำมทีธ่นำคำรประกำศเป็นคร ัง้ครำว 

  ข. กำรเบกิถอนเงนิสดจำกบญัชบีตัรเครดติวซีำ่ และ/หรอืบญัชบีตัรเครดติ มำสเตอรก์ำรด์ ในแต่ละวนั 

จะกระท ำไดเ้ป็นจ ำนวนไม่เกนิจ ำนวนทีธ่นำคำรก ำหนดไวใ้นคูม่อืกำรใชห้รอืทีธ่นำคำรประกำศเป็น 

คร ัง้ครำวส ำหรบับตัรคลำสสกิและ บตัรทอง 

 ในทุกกรณียอดรวมของจ ำนวนเงนิทีส่ำมำรถเบกิถอนไดต้ำมขอ้ ก. และขอ้ ข. ในแตล่ะคร ัง้กบัจ ำนวน 

สนิเชือ่ทีข่ำ้พเจำ้ไดใ้ชไ้ปแลว้ขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งไม่เกนิกว่ำจ ำนวนเงนิทีข่ำ้พเจำ้สำมำรถเบกิถอนไดต้ำมขอ้ 

ก ำหนดและเงือ่นไข เฉพำะของบตัรเครดติแต่ละประเภท และวงเงนิสนิเชือ่ทีข่ำ้พเจำ้มตี่อธนำคำร  

 หำกมกีำรเปลีย่นแปลงวงเงนิสูงสุดในกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ 

ขำ้พเจำ้อำจขอรบั ส ำเนำของขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขใหม่จำกธนำคำรไดโ้ดย แจง้ใหธ้นำคำรทรำบล่วงหนำ้ ไมน่อ้ยกว่ำ 2 

วนัท ำกำร 

 10.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำขำ้พเจำ้สำมำรถใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ 

และรหสัเอทเีอ็มทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ในกำรเบกิถอนเงนิจำกบญัชปีระเภทต่ำงๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิดไว ้

กบัธนำคำรจำกพนักงำนของธนำคำร ณ ทีท่ ำกำรของธนำคำรในวนัและเวลำท ำกำรปกตขิองธนำคำร 

โดยวงเงนิสูงสุดทีข่ำ้พเจำ้จะสำมำรถเบกิถอนไดจ้ำกบญัชปีระเภทต่ำงๆ จะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข 

เฉพำะส ำหรบับญัชแีต่ละประเภท 

 11.ในกรณีทีม่กีำรใชบ้รกิำรโอนเงนิผำ่นทำงเครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์กำรด ำเนินกำรโอนเงนิดงักล่ำวจะมผีล 

ภำยในก ำหนดเวลำ ดงันี ้

  ก) กำรใชบ้รกิำรภำยในวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำรในสว่นของกำรรบัและฝำกเงนิ 

  11.1 กำรฝำกเงนิ 

   11.1.1 กำรฝำกเงนิดว้ยเงนิสด: ธนำคำรจะน ำเงนิดงักลำ่วเขำ้ฝำกในบญัชขีองขำ้พเจำ้ 

ในวนัทีม่กีำรฝำกโดยเงนิสด โดยขำ้พเจำ้สำมำรถเบกิถอนเงนิจ ำนวนดงักลำ่วหลงัจำกธนำคำรไดท้ ำกำร 

ตรวจนับและน ำเงนิจ ำนวน ดงักล่ำว เขำ้บญัชขีองขำ้พเจำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 

   11.1.2 กำรฝำกดว้ยเชค็: ธนำคำรจะน ำเงนิทีเ่รยีกเก็บได ้ตำมเชค็เขำ้บญัชขีองขำ้พเจำ้ 

ในวนัท ำกำรถดัไปโดยขำ้พเจำ้จะสำมำรถเบกิถอนเงนิ จ ำนวนดงักล่ำวไดห้ลงัจำกทีธ่นำคำรไดร้บัและน ำเงนิ 

ทีเ่รยีกเก็บไดต้ำมเชค็เขำ้บญัชขีองขำ้พเจำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  11.2กำรช ำระหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ 

   11.2.1 กำรช ำระดว้ยเงนิสด: ธนำคำรจะถอืวำ่ไดม้กีำรช ำระหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ 

และค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมค ำสัง่ของ ขำ้พเจำ้ในวนัทีม่กีำรช ำระเงนิสด 

   11.2.2 กำรช ำระดว้ยเชค็: ธนำคำรจะถอืว่ำไดม้กีำรช ำระหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ 

และค่ำธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมค ำสัง่ของขำ้พเจำ้ในวนัทีธ่นำคำรไดร้บัเงนิทีเ่รยีกเก็บตำมเชค็แลว้ 
 

  11.3 กำรช ำระคนืเงนิกู ้

   11.3.1 กำรช ำระดว้ยเงนิสด: ธนำคำรจะถอืวำ่ไดม้กีำรช ำระคนืเงนิกูต้ำมค ำสัง่ของ 

ขำ้พเจำ้ในวนัทีม่กีำรช ำระเงนิสด 

   11.3.2 กำรช ำระดว้ยเชค็: ธนำคำรจะถอืไดว้ำ่มกีำรช ำระคนืเงนิกูต้ำมค ำสัง่ของขำ้พเจำ้ 

ในวนัทีธ่นำคำรไดร้บัเงนิทีเ่รยีกเก็บตำมเชค็แลว้ 
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  ข) กำรใชบ้รกิำรหลงัเวลำท ำกำรปกตขิองธนำคำรในส่วนของกำรรบัและฝำกเงนิ 

และกำรใชบ้รกิำรภำยนอกวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำร 

  11.4 กำรฝำกเงนิ 

   11.4.1 กำรฝำกดว้ยเงนิสด: ธนำคำรจะถอืวำ่มกีำรฝำกเงนิเขำ้ในบญัชขีองขำ้พเจำ้ 

ในวนัทีม่กีำรฝำกดว้ยเงนิสด ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้จะสำมำรถเบกิถอนเงนิจ ำนวนดงักลำ่วไดห้ลงัจำกธนำคำรได ้

ตรวจนับและน ำเงนิจ ำนวนดงักล่ำว เขำ้บญัชขีองขำ้พเจำ้เรยีบรอ้ยแลว้ในวนัท ำกำรแรกถดัจำกวนัทีฝ่ำก ดว้ยเงนิสด 

   11.4.2 กำรฝำกดว้ยเชค็: ธนำคำรจะน ำเงนิทีเ่รยีกเก็บได ้ตำมเชค็เขำ้บญัชขีองขำ้พเจำ้ 

ในวนัท ำกำรวนัทีส่องถดัจำก วนัทีม่กีำรฝำกดว้ยเชค็ในกรณีทีเ่ป็นเชค็สัง่จ่ำยธนำคำรในกรุงเทพมหำนคร 

หรอืในวนัท ำกำรวนัทีไ่ดร้บัเงนิตำมเชค็ในกรณีทีเ่ป็นเชค็สัง่จำ่ยธนำคำร ในต่ำงจงัหวดั ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้จะสำมำรถ 

ถอนเงนิจ ำนวนดงักล่ำวไดห้ลงัจำกทีธ่นำคำรไดร้บัและน ำเงนิทีเ่รยีกเก็บไดต้ำมเชค็ เขำ้บญัชขีองขำ้พเจำ้ เรยีบรอ้ยแลว้ 

  11.5 กำรช ำระหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ 

   11.5.1 กำรช ำระดว้ยเงนิสด: ธนำคำรจะถอืวำ่มกีำรช ำระหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ 

ในวนัท ำกำรวนัแรก ถดัจำก วนัทีม่กีำรช ำระดว้ยเงนิสด 

   11.5.2 กำรช ำระดว้ยเชค็: ธนำคำรจะถอืว่ำมกีำรช ำระหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ 

ในวนัทีธ่นำคำรไดร้บัเงนิทีเ่รยีก เก็บตำมเชค็แลว้ 

  11.6 กำรช ำระคนืเงนิกู ้

   11.6.1 กำรช ำระดว้ยเงนิสด: ธนำคำรจะถอืวำ่มกีำรช ำระคนืเงนิกูใ้นวนัทีม่กีำรช ำระดว้ย เงนิสด 

แต่จะมขีอ้มลูปรำกฏในวนัท ำกำรวนัแรกถดัจำกวนัทีม่กีำรช ำระดว้ยเงนิสด 

   11.6.2 กำรช ำระดว้ยเชค็: ธนำคำรจะถอืว่ำมกีำรช ำระคนืเงนิกูใ้นธนำคำรในวนัทีธ่นำคำร 

ไดร้บัเงนิทีเ่รยีกเก็บตำมเชค็แลว้ 

 12.ในกำรใชบ้รกิำรถอนหรอืโอนเงนิผ่ำนทำงเครือ่งอเิล็กทรอนิกสต์ำมทีร่ะบุ  ไวใ้นขอ้ 9. และขอ้ 11. ขำ้งตน้ 

ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรหกัเงนิ จำกบญัชขีองขำ้พเจำ้ในวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำรถงึแมว้่ำกำรใชบ้รกิำร 

ถอนหรอืโอนเงนิดงักล่ำวจะกระท ำนอกวนัและเวลำท ำกำรปกตขิองธนำคำร อย่ำงไรกต็ำม หำกกำรใชบ้รกิำร 

ถอนหรอืโอนเงนิดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้หลงัเวลำท ำกำรปกตขิองธนำคำร ธนำคำรอำจถอืวำ่กำรถอนหรอืโอนเงนิ 

ดงักล่ำวไดก้ระท ำขึน้ในวนั ถดัไปโดยธนำคำรมดีลุพนิิจทีจ่ะหกัเงนิจำกบญัชขีองขำ้พเจำ้ในวนัถดัไปดงักล่ำว 

 13.ในกรณีทีธ่นำคำรยนิยอมใหม้กีำรโอนเงนิจำกบญัชกีระแสรำยวนั ตำมค ำสัง่ทีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์

เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ และรหสัเอทเีอ็ม ทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ 

เป็นจ ำนวนทีม่ำกกว่ำยอดเงนิคงเหลอืในบญัชขีองขำ้พเจำ้ไมว่่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ขำ้พเจำ้ ยอมรบัว่ำ 

จ ำนวนเงนิทีโ่อนไปเฉพำะส่วนทีเ่กนิยอดเงนิคงเหลอืในบญัชขีองขำ้พเจำ้ เป็นหนีใ้นส่วนทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้บกิเกนิ บญัชไีป 

และขำ้พเจำ้ขอใหส้ญัญำวำ่ จะจ่ำยเงนิจ ำนวนดงักล่ำวพรอ้มดอกเบีย้คนืใหแ้กธ่นำคำรโดยเรว็ ภำยในเวลำทีธ่นำคำรก ำหนด 

โดยขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรคดิดอกเบีย้จำกเงนิจ ำนวน ดงักลำ่วในอตัรำสูงสุด 

เท่ำทีธ่นำคำรพงึเรยีกเก็บจำกกำรใหกู้ย้มืตำมประกำศของธนำคำรทีม่ผีลใชบ้งัคบั ณ วนัทีม่กีำรเบกิเกนิบญัช ี

คดิค ำนวณนับจำกวนัที ่ไดม้กีำรเบกิเงนิเกนิบญัช ีจนถงึวนัทีข่ำ้พเจำ้ช ำระหนีเ้บกิเงนิเกนิบญัชดีงักล่ำว คนืให ้

แกธ่นำคำรจนเต็มจ ำนวน 

 14.ขำ้พเจำ้สำมำรถใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ในกำรใชบ้รกิำร 

ดำ้นกำรธนำคำรใดๆ ทีธ่นำคำรเปิด ใหบ้รกิำรภำยในประเทศได ้โดยธนำคำรสงวนสทิธิท์ีจ่ะคดิค่ำธรรมเนียมในกำร 

ใชบ้รกิำรจำกเครือ่งอเิล็กทรอนิกสเ์มือ่ธนำคำรเห็นสมควรตำมอตัรำทีธ่นำคำรก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว 

และในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไดใ้ชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอืบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ในกำรบรกิำรใดๆ ทีธ่นำคำรเปิด 

ใหบ้รกิำรในต่ำงประเทศ ขำ้พเจำ้ยนิยอมช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรใชบ้รกิำรจำกเครือ่ง อเิล็กทรนิกสด์งักลำ่ว 

ใหแ้กธ่นำคำรตำมอตัรำทีก่ ำหนด และ/หรอื ตำมอตัรำทีธ่นำคำรในตำ่งประเทศเรยีกเก็บ 

 15.ในกำรใชบ้รกิำรดำ้นกำรธนำคำรใดๆ กบัธนำคำรผำ่นทำงเครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์

(ยกเวน้กำรใชบ้รกิำรผ่ำนทำงซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้) ธนำคำร จะออกใบบนัทกึรำยกำรใหแ้กข่ำ้พเจำ้ เพือ่เป็นหลกัฐำน 

ประกอบกำรพสิูจนก์ำรใชบ้รกิำรดำ้นกำรธนำคำร ทีไ่ดก้ระท ำขึน้ตำมค ำสัง่ทีเ่กดิจำกกำรใช ้บตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื 

บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ และรหสัเอทเีอ็มทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ยนิยอม ใหถ้อืว่ำ ใบบนัทกึรำยกำร 
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หลกัฐำนหรอืเอกสำรใดๆ ทีธ่นำคำรไดจ้ดัท ำขึน้ดงักล่ำว เป็นพยำนหลกัฐำนทีถ่กูตอ้ง และผกูพนัขำ้พเจำ้ 

ในกำรพสิจูนม์ลูหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้รกิำรดำ้นกำร ธนำคำรดงักล่ำว หำกไมม่ขีอ้ผดิพลำด อย่ำงชดัแจง้ 

 16.ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ประสงคจ์ะใหธ้นำคำรอำยดัหรอืระงบักำรโอนเงนิตำมค ำสัง่ทีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์

เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ กบัรหสัเอทเีอ็มทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้และ/หรอื กำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์

เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ทีธ่นำคำร ออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้กบัเครือ่ง อเิล็กทรอนิกส ์

ขำ้พเจำ้จะตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้

  16.1 ขำ้พเจำ้จะแจง้ค ำสัง่ใหอ้ำยดัหรอืระงบักำรโอนเงนิ และ/หรอืกำรใช ้บตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื 

บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ใหธ้นำคำรทรำบ โดยท ำเป็นหนังสอืส่งมำยงัทีท่ ำกำรของธนำคำรหรอืแจง้ 

ค ำสัง่ใหอ้ำยดัหรอืระงบัดงักลำ่วผ่ำนทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ โดยผ่ำนระบบบรกิำรทำงโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ(CitiPhone 
Self-Service Banking (AVR)) 

  16.2 หลงัจำกทีธ่นำคำรไดร้บัแจง้ค ำสัง่ใหอ้ำยดั หรอืระงบักำรโอนเงนิ และ/หรอืกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์

เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ตำมวธิกีำรในขอ้ 16.1 แลว้ และไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบ 

ควำมถูกตอ้งของค ำสัง่ดงักล่ำวตำมวธิกีำรของธนำคำรแลว้ ธนำคำรจะด ำเนิน กำรอำยดัหรอืระงบักำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม 

และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ ดงักลำ่วทนัท ี

 17.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ธนำคำรจะตอ้งรบัผดิตอ่ขำ้พเจำ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  17.1 ธนำคำรปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัติำมค ำสัง่โอนเงนิ 

จนเป็นเหตุใหข้ำ้พเจำ้ไมไ่ดร้บัเงนิจำกกำรโอนเงนิทำงอเิล็กทรอนิกส ์ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 11. เวน้แต ่

   17.1.1  ขำ้พเจำ้มเีงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ 

   17.1.2 ขำ้พเจำ้ไมม่หีรอืถกูระงบักำรใชว้งเงนิสนิเชือ่กบัธนำคำร 

   17.1.3 กำรโอนเงนิจะเป็นผลใหย้อดเงนิในบญัชเีกนิกว่ำวงเงนิสนิเชือ่ ทีต่กลงไวก้บัธนำคำร 

   17.1.4 ขำ้พเจำ้และ/หรอืบญัชปีระเภทต่ำงๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิดไวก้บัธนำคำร 

อยูร่ะหว่ำงหรอืภำยใตก้ำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

   17.1.5 ธนำคำรไดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบถงึควำมขดัขอ้งของกำรโอนเงนิอยู่แลว้กอ่น 

หรอืในขณะทีท่ ำรำยกำรโอนเงนิ 

   17.1.6 ควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเป็นผลเน่ืองมำจำกควำมช ำรุด บกพรอ่ง 

หรอืควำมขดัขอ้งของเครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์หรอืระบบขอ้มลูของคอมพวิเตอร ์

   17.1.7 ขำ้พเจำ้ปฏบิตัผิดิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกบัธนำคำร 

   17.1.8 ธนำคำรมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัควำมถูกตอ้งแทจ้รงิของค ำสัง่ดงักลำ่ว 

   17.1.9 เหตุสุดวสิยั 

  17.2 ธนำคำรมไิดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่ระงบักำรโอนเงนิหรอืค ำสัง่อำยดักำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื 

บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มกาการด์ของขำ้พเจำ้ตำมขอ้ 16. และต่อมำเกดิรำยกำรโอนเงนิ ทำงอเิล็กทรอนิกสข์ึน้ 

  17.3 ธนำคำรยงัไมไ่ดส้่งมอบบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ 

และรหสัเอทเีอ็ม ใหแ้กข่ำ้พเจำ้และเกดิ รำยกำรโอนเงนิทำงอเิล็กทรอนิกสโ์ดยมชิอบขึน้ 

  17.4 เกดิรำยกำรโอนเงนิทำงอเิล็กทรอนิกสโ์ดยมชิอบ และพสิูจนไ์ดว้่ำเป็นควำมประมำท 

เลนิเลอ่อย่ำงรำ้ยแรงหรอื ควำมจงใจของธนำคำร 

 18.ขำ้พเจำ้จะตอ้งรบัผดิต่อธนำคำร หำกเกดิรำยกำรโอนเงนิทำงอเิล็กทรอนิกสข์ึน้ตำมค ำสัง่ทีเ่กดิ จำกกำรใชบ้ตัร

ซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ และรหสัเอทเีอ็ม โดยขำ้พเจำ้ 

ยนิยอมรบัผดิตำมจ ำนวนเงนิทีโ่อนน้ัน ซึง่เกดิขึน้กอ่นทีธ่นำคำรจะด ำเนินกำรอำยดัหรอืระงบักำรใช ้บตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม 

และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ หรอืกำรโอนเงนิตำมวธิกีำรทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ 16. 

 19.ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงยอมรบัว่ำธนำคำรจะไม่ตอ้งรบัผดิชอบใน ควำมเสยีหำยใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจำกกำรทีธ่นำคำรไดก้ระท ำกำรใดๆ ไปตำม  ค ำสัง่ทีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติ

ซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ กบัรหสัเอทเีอ็ม เวน้แต่ควำมเสยีหำยน้ัน เกดิขึน้เพรำะควำม ประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของธนำคำร 

 20.ขำ้พเจำ้ตกลงยอมรบัว่ำกำรกระท ำใดๆ ทีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้ม

การด์ และรหสัเอทเีอ็ม ทัง้ทีเ่ป็นกำรกระท ำโดยตวัของขำ้พเจำ้ 
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หรอืเป็นกำรกระท ำทีเ่กดิขึน้โดยบุคคลอืน่ไม่วำ่จะโดยทุจรติหรอืไมก่็ตำม ใหถ้อืวำ่เป็นกำรกระท ำที ่ถูกตอ้งสมบูรณ ์

เสมอืนหน่ึงว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรน้ันๆ โดยตนเอง ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ยนิยอมรบัผดิชอบในกำรกระท ำดงักล่ำว 

ตลอดจนควำมเสยีหำยอย่ำงใดๆ ทีจ่ะ เกดิขึน้แก ่ธนำคำรเน่ืองจำกกำรกระท ำใดๆ ตำมค ำสัง่ดงักลำ่วน้ันทุกประกำร 

 21.ขำ้พเจำ้ตกลงรบัผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยใดๆ อนัอำจเกดิขึน้หรอื สบืเน่ืองจำกกำรทีธ่นำคำรไดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่ 

ทีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ และรหสัเอทเีอ็ม 

ในกำรระงบักำรจำ่ยเงนิตำมเชค็ทีไ่ดม้กีำรแจง้อำยดักำรจำ่ยเงนิ   ตำมเชค็ผ่ำนทำงเครือ่ง อเิล็กทรอนิกส ์

 22.ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้พบขอ้ผดิพลำดใดๆ ในกำรใชบ้รกิำรใดๆ ของธนำคำร ทีธ่นำคำรเปิดใหบ้รกิำรผ่ำน 

ทำงเครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ ขอ้ผดิพลำดดงักล่ำวพรอ้มทัง้รำยละเอยีดดงัต่อไปนีใ้หธ้นำคำร 

ทรำบตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดในขอ้ 16. 

  22.1 วนัและเวลำท ำรำยกำร 

  22.2 สถำนทีต่ ัง้เครือ่งเทอรม์นิอล 

  22.3 หมำยเลขบญัชขีองขำ้พเจำ้และของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

  22.4 ประเภทของรำยกำร 

  22.5 จ ำนวนเงนิทีโ่อนเขำ้หรอืออก 

  22.6 ชือ่และสถำนทีต่ดิต่อของขำ้พเจำ้ 

 23.หลงัจำกทีธ่นำคำรไดร้บัแจง้ถงึขอ้ผดิพลำดทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชเ้ครือ่งอเิล็กทรอนิกส ์ตำมขอ้ 22. แลว้ 

ธนำคำรจะด ำเนินกำรสอบสวน ใหแ้ลว้ เสรจ็ภำยในเวลำ 30 วนั และจะแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบภำยในเวลำ 7 วนั 

นับจำกวนัทีธ่นำคำรไดท้รำบถงึผลกำรสอบสวนดงักล่ำว 

 24.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ บตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอืบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ เป็นบตัรที ่

ธนำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ หำกขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะยกเลกิกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้ม

การด์ ทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้กำรยก เลกิดงักล่ำวใหธ้นำคำรทรำบเป็น  ลำยลกัษณอ์กัษร 

หรอืแจง้ผ่ำนทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ทัง้นีข้ำ้พเจำ้รบัทรำบ ว่ำธนำคำรสงวนไวซ้ ึง่สทิธิ ์ในกำรยกเลกิ บตัรซติีแ้บงก ์

เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ไดใ้นเวลำใดๆ ตำมแต่ธนำคำรจะเห็นสมควร 

ธนำคำรจะไมอ่อกบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ 

ใหแ้กลู่กคำ้ซึง่มไิดม้ภูีมลิ ำเนำอยู่ในประเทศไทย 

 25.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ขำ้พเจำ้สำมำรถด ำเนินกำรรอ้งขอใหธ้นำคำร เปลีย่นแปลงรหสัเอทเีอ็ม 

หรอืขอใหธ้นำคำรออกรหสัเอทเีอ็มใหข้ำ้พเจำ้ใหม่ ผ่ำนทำงบรกิำรซติึโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

 26.ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไดใ้ชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ 

ในกำรเบกิถอนเงนิสดจำกบญัชปีระเภทต่ำงๆ ในตำ่งประเทศ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำจ ำนวนเงนิทีข่ำ้พเจำ้เบกิถอนจะ 

ตอ้งถูกแปลงเป็นเงนิบำทไทยจำกเงนิสกลุทีเ่รยีกเก็บมำจำกตำ่งประเทศโดยใช ้อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ ต่ำงประเทศ ณ 

จดุขำยของเงนิสกลุต่ำงประเทศดงักล่ำว ซึง่อาจจะมกีารเปลืย่นแปลงตามวนัและวเลาทีธ่นาคารถูกเรยีกเก็บจรงิ ณ 

วนัและเวลำทีธ่นำคำรไดร้บัใบแจง้หนีจ้ำกธนำคำรในต่ำงประเทศ  ธนำคำรขอสงวนสทิธใินกำร จดัเก็บค่ำบรกิำรเพิม่เตมิ 

จำกอตัรำแลกเปลีย่นเพือ่เป็นคำ่ควำมเสีย่งในกรณีทีม่คีวำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น 

ระหว่ำงระยะเวลำกำรเรยีกเก็บเงนิจำกธนำคำรต่ำงประเทศ 

 27.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ บรรดำขอ้มูลต่ำงๆ ทีธ่นำคำรจดัใหแ้กข่ำ้พเจำ้ตำมค ำสัง่ทีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์

เอทเีอ็ม และ/ หรอืบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ และรหสัเอทเีอ็มเป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ 

โดยธนำคำรสงวนสทิธิท์ีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลดงักล่ำวใหถู้กตอ้งไดต้ลอดเวลำ แต่ธนำคำรไมต่อ้งรบั 

ผดิต่อขำ้พเจำ้ในควำมบกพรอ่งใดๆ ของขอ้มลูดงักลำ่ว เวน้แต่จะเกดิจำกควำมประมำทเลนิเล่อ อย่ำงรำ้ยแรงของธนำคำร 

 28.ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำคู่มอืและเอกสำรใดๆ เกีย่วกบักำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้ม

การด์ซึง่ธนำคำรไดม้อบหรอื สง่ใหแ้กข่ำ้พเจำ้ หรอืทีธ่นำคำรจะประกำศเพิม่เตมิต่อไปในภำยหนำ้ 

น้ันเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนีด้ว้ย 

 29.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ ถอืเป็นทรพัยส์นิ 

ของธนำคำรตลอดเวลำ และขำ้พเจำ้มหีนำ้ทีต่อ้งคนืบตัรดงักลำ่วใหแ้กธ่นำคำร เมือ่ธนำคำรเรยีกคนื ในกรณี 

ทีข่ำ้พเจำ้ปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องขำ้พเจำ้ทีม่ไีวก้บัธนำคำรขำ้พเจำ้จะตอ้งคนื บตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเด
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บติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ใหก้บัธนำคำร ณ วนัทีข่ำ้พเจำ้มคี ำสัง่ปิดบญัช ีหรอืในทนัททีีส่ำมำรถกระท ำได ้หำกขำ้พเจำ้ 

มไิดค้นืบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ใหก้บัธนำคำร 

(ไม่วำ่ธนำคำรจะตดิตำมทวงถำมจำกขำ้พเจำ้หรอืไมก่็ตำม)  ขำ้พเจำ้ ตกลงวำ่ ขำ้พเจำ้ไมม่สีทิธิท์ี ่จะใชบ้รกิำรใดๆ 

ของธนำคำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ และธนำคำรไม่ม ี

หนำ้ทีใ่หบ้รกิำรกบัขำ้พเจำ้ตำม บตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ และธนำคำร 

ไม่จ ำตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกีย่วกบักำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์

ไม่วำ่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ภำยหลงักำรปิดบญัชดีงักลำ่ว 

 30.ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้รอ้งขอใหธ้นำคำรจดัส่งบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์

ใหข้ำ้พเจำ้   ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำธนำคำร ไมจ่ ำตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำย สูญหำย หรอืควำมลำ่ชำ้ใดๆ ในกำรจดัสง่บตัร

ซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ดงักล่ำว 

 31.กำรถอนเงนิต่ำงประเทศในระบบ International Citibank Card (ICC) 

หรอืกำรถอนเงนิในประเทศโดยผ่ำนเอทเีอ็มพูล (ATM POOL) ณ สำขำของธนำคำรตำ่งๆ ทีอ่ยู่ในระบบเอทเีอ็มพูล 

จะกระท ำโดยใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์และรหสัเอทเีอ็มของขำ้พเจำ้ 

กบัเครือ่งอเิล็กทรอนิกสข์องสำขำของธนำคำร ในประเทศต่ำงๆ หรอืในประเทศแลว้แต่กรณีตำมทีธ่นำคำรได ้เปิดบรกิำรไวแ้ลว้ 

และทีจ่ะเปิดบรกิำรในอนำคต ตำมทีธ่นำคำรจะประกำศใหท้รำบเป็นคร ัง้ครำวไป 

 32.กำรถอนเงนิในระบบ ICC และเอทเีอ็มพูลน้ัน จะสำมำรถถอนเงนิได ้จำกบญัชทีีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บัธนำคำรเท่ำน้ัน 

เมือ่ตอ้งกำรถอนเงนิ ขำ้พเจำ้ จะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบว่ำ จะตอ้งกำรถอนจำกบญัชใีด หำกขำ้พเจำ้ไมไ่ดแ้จง้ให ้  

ธนำคำรทรำบกอ่น ระบบ ICC และ/หรอื เอทเีอ็มพูล (ATM POOL) จะท ำกำรถอนเงนิโดยอตัโนมตั ิทัง้นี ้

ขำ้พเจำ้ยนิยอมทีจ่ะเสยีค่ำธรรมเนียมตำมทีธ่นำคำรก ำหนด ทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีร่ะบบ ICC หรอืเอทเีอ็มพูล (ATM POOL) 

อำจจะไปถอนเงนิจำกบญัชบีตัรเครดติ หรอืเรดดีเ้ครดติ 

 33.ใหน้ ำขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ขอ้อืน่ๆ 

มำใชก้บักำร ถอนเงนิในระบบ ICC และเอทเีอ็มพูล(ATM POOL)ดว้ย กำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติี ้

แบงกพ์รอ้มการด์ ของขำ้พเจำ้ในต่ำงประเทศจะอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี ้

 34.ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ 

กบัเครือ่งเอทเีอ็มทีอ่ยู่นอกประเทศไทย สำขำของธนำคำรในตำ่งประเทศ จะด ำเนินกำรแทนธนำคำรเกีย่วกบั กำรตดิตอ่ 

ส่งผ่ำน หรอืเก็บขอ้มลูหรอืรำยกำรทีม่กีำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร เกีย่วกบัขอ้มลูดงักลำ่วนี ้

ซึง่รวมถงึกำรพจิำรณำจ ำนวนเงนิในบญัช ีไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น จะใชว้ธิกีำรทำงอเิล็กทรอนิกส ์

นอกจำกน้ันกำรด ำเนินกำร ตำ่งๆ จะเป็นกำรกระท ำแทนธนำคำรโดยสำขำของธนำคำรในต่ำงประเทศซึง่ขำ้พเจำ้ ใชเ้อทเีอ็ม 

 35.เมือ่ขำ้พเจำ้ใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ในต่ำงประเทศ 

จะเป็นกำรทีข่ำ้พเจำ้ตกลงยนิยอมให:้ 

  35.1 ธนำคำรเก็บขอ้มูลส่งผ่ำนหรอืด ำเนินกำรเกีย่วกบัขอ้มลูเพือ่พจิำรณำจ ำนวนเงนิในบญัช ี

โดยวธิกีำรใดก็ตำม เมือ่ธนำคำรเห็นว่ำมคีวำมจ ำเป็น ทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรเพือ่ทีจ่ะเก็บรกัษำรำยกำรและขอ้มลู 

ดำ้นบญัช ี

  35.2 ธนำคำรเปิดเผยหรอืสง่ขอ้มลูเกีย่วกบับญัช ีรำยกำรหรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นไปใหร้ะบบขอ้มูล ซติีแ้ชร ์

(Citishare Network) เพือ่กำรพจิำรณำในกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์

ในต่ำงประเทศ 

  35.3 ระบบขอ้มูล ซติีแ้ชร ์สำมำรถเก็บขอ้มลูต่ำงๆ ของขำ้พเจำ้ และ 

  35.4 ระบบขอ้มูล ซติีแ้ชร ์กระท ำกำรใดๆ เพือ่ปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบเกีย่วกบักำร เปิดเผยขอ้มลูต่ำงๆ 

ซึง่ผูป้ฏบิตักิำรใน ระบบขอ้มลู ซติีแ้ชร ์ จะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย 

 36.ขำ้พเจำ้จะช ำระหนีต้ำมบญัชไีดท้ีธ่นำคำรซึง่ขำ้พเจำ้ไดเ้ปิดบญัชหีรอืม ี เงนิฝำกเท่ำน้ัน และจะตอ้งเป็น 

ไปตำมกฎหมำยของประเทศไทย ซึง่รวมถงึกฎระเบยีบ ค ำสัง่ และระเบยีบในเรือ่งกำรควบคมุแลกเปลีย่นเงนิตรำ 

ธนำคำรจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีใ่นบญัชขีองขำ้พเจำ้มเีงนิไม่เพยีงพอ อนัเน่ืองมำจำกขอ้หำ้มในเรือ่งกำร แลกเปลีย่นเงนิ 

กำรโอนเงนิ ค ำสัง่หำ้มโอนเงนิ ภำวะสงครำม กำรจลำจล หรอืเหตุกำรณอ์ืน่ๆ ในท ำนองเดยีวกนั 
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ซึง่อยู่นอกเหนือจำกกำรควบคมุของธนำคำรและในกรณีนีส้ำขำอืน่ๆ ของธนำคำร บรษิทัในเครอืและบรษิทัในกลุ่ม 

ของธนำคำรจะไม่ตอ้งรบัผดิชอบดว้ย 

 37.กำรทีข่ำ้พเจำ้ถอนเงนิโดยใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์นอกประเทศไทย 

จะเป็นกำรทีธ่นำคำรสง่เงนิ ไปยงัประเทศทีไ่ดม้กีำรถอนเงนิ สทิธิใ์นกำรถอนเงนิของขำ้พเจำ้ 

จะอยู่ภำยใตท้ัง้กฎหมำยและระเบยีบของประเทศไทยและกฎหมำยและระเบยีบของ ประเทศทีม่ีกำรถอนเงนิดว้ย 

เงนิทีเ่บกิถอนโดยบตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์จำกเครือ่งเอทเีอ็มนอกประเทศไทย 

จะเป็นเงนิในสกลุของประเทศทีเ่ครือ่งเอทเีอ็ม ตัง้อยู ่และธนำคำรจะหกัเงนิจำกบญัชขีองขำ้พเจำ้ซึง่มมีลูค่ำเท่ำกบั จ ำนวน 

ทีข่ำ้พเจำ้ไดถ้อนไป กำรเบกิ ถอนเงนิสดจำกเครือ่งเอทเีอ็มนอกประเทศจะอยู่ภำยใตก้ฎ ระเบยีบ เร ือ่งกำร แลกเปลีย่น 

เงนิตรำซึง่มผีลใชบ้งัคบัอยู่ในประเทศทีเ่ครือ่งเอทเีอ็มตัง้อยู่ 

 38.ธนำคำรอำจจะยกเลกิหรอืยบัยัง้กำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็มและ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์

ของขำ้พเจำ้ภำยนอกประเทศไทยเมือ่ไรกไ็ดโ้ดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ หากการใชบ้ตัรน้ันไม่เป็นไปตาม

เงือ่นไขและธนาคารไม่สามารถตดิตอ่ขา้พเจา้ได ้โดยขำ้พเจำ้ตกลงว่ำ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ธนำคำรไม่ตอ้ง 

รบัผดิชอบต่อควำมสญูเสยีหรอืเสยีหำย ใดๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บั อนัเน่ืองมำจำกกำรทีธ่นำคำรไดย้บัยัง้ หรอืยกเลกิ กำรใชบ้ตัรซติี ้

แบงก ์เอทเีอ็ม และ/หรอื บตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ดงักล่ำว สำขำและบรษิทัในเครอื 

ของธนำคำรจะไม่ตอ้งรบัผดิและไม่มคีวำมรบัผดิใดๆ ตอ่ขำ้พเจำ้ในเรือ่งกำรใชบ้ตัรซติีแ้บงก ์เอทเีอ็ม ท ำรำยกำรใดๆ 

ทีเ่กีย่วกบับญัชขีองขำ้พเจำ้ภำยนอกประเทศไทย 

39. ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงว่าบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ คอืบตัรทีธ่นาคารออกใหผู้ถ้อืบตัรใชบ้รกิารส าหรบั

ซือ้สนิคา้ ช าระค่าบรกิารต่างๆ ถอนเงนิ โอนเงนิ สอบถามยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีช าระค่าสาธารณูปโภค ช าระค่าใชจ้า่ย

ต่างๆ และสมคัรใชบ้รกิารอเิล็กทรอนิกสต์่างๆ ของธนาคารทีม่อียู่แลว้ ณ ปัจจบุนั และ/หรอืทีจ่ะมตี่อไปในภายหนา้ โดยผ่าน

เครือ่งบรกิารเงนิสดอตัโนมตั ิ(เครือ่งเอทเีอ็ม) หรอืเครือ่งอนุมตัวิงเงนิอตัโนมตั ิ(เครือ่งอดีซี)ี หรอื ใชจ้่ายซือ้สนิคา้ทาง

อนิเตอรเ์น็ต โดยการใชบ้รกิารบตัรเดบติสามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งเอทเีอ็มหรอืเครอืงอดีซีใีนประเทศหรอืต่างประเทศทีร่องรบั 

พรอ้มการด์ และ มาสเตอรก์ารด์ เท่าน้ัน หรอืใชบ้รกิารอืน่ๆ ทีธ่นาคารจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป 

 40. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้/ออกบตัรใหม่/ท าบตัรทดแทนและค่าธรรมเนียมรายปี ตาม

อตัราทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นีจ้นกวา่ขา้พเจา้จะแจง้ยกเลกิการเป็นสมาชกิบตัรใหธ้นาคารทราบ หรอืจนกว่าธนาคารจะยกเลกิ

การเป็นสมาชกิบตัรของขา้พเจา้ โดยตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ทีไ่ดร้ะบุไวก้บัธนาคาร 

และขา้พเจา้จะน าเงนิเขา้บญัชไีวก้อ่นก าหนดเวลาทีธ่นาคารก าหนด เพือ่ใหธ้นาคารสามารถด าเนินการหกัเงนิจากบญัชตีาม

ขอ้ตกลงนีไ้ด ้ทัง้นีค้่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป 

      การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม ขา้พเขา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเก็บเมือ่ครบรอบปีในการเป็นสมาชกิบตัร โดย

ตกลงใหธ้นาคารด าเนินการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ทีไ่ดร้ะบุไวก้บัธนาคารไดเ้ป็นระยะๆ ไดต้ลอดเวลา เพือ่ช าระ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว จนกว่าธนาคารจะไดร้บัช าระเงนิค่าธรรมเนียมครบถว้น และในกรณีทีบ่ญัชเีงนิฝากไม่มกีารฝากถอน

เงนิกวา่ 1 ปี หรอืไมม่เีงนิฝากเหลอือยู่ บตัรของขา้พเจา้ยงัไมไ่ดถ้กูเลกิ แต่ขา้พเจา้จะไม่สามารถท ารายการทีเ่กีย่วเน่ืองกบับตัร

ได ้จนกว่าขา้พเจา้จะตดิตอ่กบัธนาคาร เพิอ่ด าเนินการเกีย่วกบับญัชเีงนิฝากดงักล่าว 

 41. ขา้พเจา้ไมส่ามารถใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ เพือ่ซ ือ้สนิคา้ หรอืช าระค่าบรกิารตา่งๆ โดยการแจง้

หมายเลขรหสัประจ าบตัรดว้ยวาจา หรอืลายลกัษณอ์กัษรกบัรา้นคา้ หรอื สถานทีร่บับตัร 

42. ในการช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร โดยการใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ ขา้พเจา้สามารถใชบ้ตัรแทน

เงนิสดในการช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร กบัรา้นคา้ตา่งๆ และ/หรอื ผ่านทางออนไลน ์ หรอื วธิกีารอืน่ใดตามทีธ่นาคาร

ก าหนด และ ภายในวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้ โดยธนาคารก าหนดใหแ้ละ/หรอืทีข่า้พเจา้เป็นผูก้ าหนดเอง เท่าน้ัน โดยระบบของ

ธนาคารจะด าเนินการหกัเงนิออกจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องขา้พเจา้ทนัท ี ในกรณีทีเ่งนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากออม

ทรพัยน้ั์นมจี านวนไม่เพยีงพอกบัค่าสนิคา้ และ/หรอื คา่บรกิาร ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัวา่ระบบจะปฏเิสธการท ารายการน้ัน

ทนัท ี

43. ขา้พเจา้รบัทราบว่าบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์มฟัีงกช์ ัน่ซติีแ้บงก ์โกลบอล วอลเล็ท ซึง่จะถูกเปิดใชง้านโดย

อตัโนมตั ิซึง่ขา้พเจา้สามารถปิดการใชง้านซติีแ้บงก ์โกลบอล วอลเล็ทไดผ่้านซติีโ้มบายลแ์อป ซึง่ส าหรบัฟังกช์ ัน่ซติีแ้บงก ์โก

ลบอล วอลเล็ท จะสามารถผูกบญัชสีกลุเงนิต่างประเทศเพือ่ใชง้านไดส้กลุเงนิละ 1 บญัช ีและบญัชเีพือ่การลงทุนจะไมส่ามารถ

ผูกกบัซติีแ้บงก ์โกลบอล วอลเล็ทได ้
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กรณีทีฟั่งกช์ ัน่ซติีแ้บงก ์โกลบอล วอลเล็ทอยู่ในสถานะถกูเปิดใชง้าน หากขา้พเจา้ใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์

ถอนเงนิสดจากเครือ่งเอทเีอ็มในต่างประเทศ ในสกลุเงนิต่างประเทศทีข่า้พเจา้มบีญัชกีบัธนาคารฯ ธนาคารฯ จะหกัเงนิจาก

บญัชสีกลุเงนิต่างประเทศน้ันๆ ของขา้พเจา้ หากฟังกช์ ัน่ซติีแ้บงก ์โกลบอล วอลเล็ทอยู่ในสถานะถกูปิดใชง้าน จ านวนเงนิ

ดงักล่าวจะตอ้งถูกเปลืย่นมาเป็นสกุลเงนิบาท และหกับญัชสีกลุเงนิบาทของขา้พเจา้ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคาร และ/

หรอื บรษิทัมาสเตอรก์ารด์ ก าหนด ณ วนัทีม่กีารถอนเงนิน้ัน โดยในทัง้สองกรณี จ านวนเงนิทีถ่อนเงนิสดในต่างประเทศทีเ่ป็น

เงนิสกุลของประเทศน้ันๆ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนเงนิทีธ่นาคารเจา้ของเครือ่งเอทเีอ็มก าหนด 

ขา้พเจา้รบัทราบว่าในกรณีถอนเงนิทีตู่เ้อทเีอ็มทีไ่ม่ใชตู่ข้องธนาคารซติีแ้บงกใ์นต่างประเทศ อาจมกีารเรยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายจากธนาคารเจา้ของตูเ้อทเีอ็มขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของธนาคารหรอืกฎหมายในประเทศน้ันๆ โดยค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวอาจปรากฎทีห่นา้จอเอทเีอ็มทีใ่ชบ้รกิารหรอืไม่กไ็ด ้หรอืจะหกัเงนิจากบญัชขีองขา้พเจา้กอ่นหรอืหลงับรกิารกไ็ด ้โดย

จะปรากฎค่าธรรมเนียมในใบแจง้การใชบ้ญัช ีและค่าธรรมเนียมดงักลา่วอาจมคี่าธรรมเนียมและเปลีย่นสกุลเงนิตราตา่งประเทศ

ดว้ยก็ได ้ขา้พเจา้จงึควรศกึษาถงึกฎหมายและระเบยีบการใชบ้รกิารธนาคารจากเว็ปไซตต์า่งๆของประเทศทีข่า้พเจา้ตอ้ง

เดนิทางไปหรอืสอบถามจากเจา้หนา้ทีธ่นาคารน้ันๆกอ่นใชบ้รกิาร ทัง้นีธ้นาคารไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัค่าธรรมเนียมดงักลา่ว 

44. ขา้พเจา้รบัทราบและยนิยอมในกรณีทีฟั่งกช์ ัน่ซติีแ้บงก ์โกลบอล วอลเล็ท อยู่ในสถานะเปิดการใชง้าน หาก

ขา้พเจา้ช าระค่าสนิคา้ และ/บรกิาร ในสกลุเงนิต่างประเทศทีข่า้พเจา้มบีญัชกีบัธนาคารฯ ธนาคารฯ จะท าการหกัเงนิจากบญัชี

สกลุเงนิต่างประเทศน้ันๆ ของขา้พเจา้ และในกรณีทีฟั่งกช์ ัน่ซติีแ้บงก ์โกลบอล วอลเล็ท อยู่ในสถานะปิดการใชง้าน หรอื หรอื

กรณีการช าระค่าสนิคา้ และ/บรกิารเป็นสกลุเงนิต่างประเทศโดยการใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ของขา้พเจา้อยู่ในสกุล

เงนิต่างประเทศทีข่า้พเจา้ไม่มบีญัชกีบัธนาคารฯ ค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกเรยีกเก็บเป็นเงนิบาท

ไทยตามอตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารถูกเรยีกเก็บจากบรษิทัมาสเตอรก์ารด์ ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามวนัและเวลาที่

ธนาคารถูกเรยีกเก็บจรงิ ทัง้นีค้า่ใชจ้่ายทัง้หมดดงักล่าวนีจ้ะตอ้งช าระใหแ้กธ่นาคารเป็นเงนิบาทไทย โดยการหกัเงนิออกจาก

บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องขา้พเจา้ ซึง่อตัราแลกเปลีย่นนีจ้ะมคี่าความเสีย่งจากการแปลงสกุลเงนิตราต่างประเทศตามอตัราที่

ธนาคารก าหนดไวแ้ละค่าความสีย่งจากการแปลงสกุลเงนิตราต่างประเทศอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยธนาคารจะประกาศเป็น

คราวๆ ไป    

 45. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารท าการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ ตามทีไ่ดร้ะบุไวก้บัธนาคารดว้ย

จ านวนเงนิเท่ากบัราคาสนิคา้ทีข่า้พเจา้สัง่ซ ือ้ เพือ่ใหเ้ป็นการช าระค่าสนิคา้ใหร้า้นคา้/สถานทีร่บับตัร หากรา้นคา้/สถานทีร่บั

บตัร เรยีกเก็บค่าสนิคา้/บรกิารดงักล่าวมายงัธนาคาร  นอกจากนี ้การใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ช าระค่าสนิคา้และ/

หรอืบรกิารบนอนิเตอรเ์น็ต จนเสรจ็สิน้การท ารายการซือ้ขายส าเรจ็ ทัง้นี ้ไม่วา่จะเป็นการกระท าของผูใ้ชบ้รกิารเอง หรอื เป็น

การกระท าของบุคคลอืน่ไม่วา่จะกระท าโดยทุจรติหรอืไม่กต็าม หากกระท าไปโดยการใชห้มายเลขรหสัของขา้พเจา้ทีธ่นาคาร

ออกใหแ้ลว้ ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซ ือ้สนิคา้ทีส่มบูรณถ์ูกตอ้ง ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมรบัผดิชอบทุกประการ และหากเกดิความ

เสยีหายใดๆ ขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบแต่ประการใดทัง้สิน้ 

46. ขา้พเจา้ตกลงวา่ขา้พเจา้จะดูแลเก็บรกัษารหสัผ่าน OTP  และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ ทีใ่ชส้ าหรบัการท ารายการหรอืเขา้

ใชบ้รกิารไวใ้นทีป่ลอดภยั และไม่ใหบุ้คคลอืน่ล่วงรู ้และจะไม่ มอบ หรอื โอนบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ หรอื รหสัผ่าน OTP 

ใหบุ้คคลอืน่ใดใชแ้ทน ซึง่ ขา้พเจา้ยอมรบัว่าหากเกดิการกระท าทุจรติและ/หรอืหากมบุีคคลอืน่ใดน าบตัรเดบติ หรอื รหสัผา่น 

OTP ของขา้พเจา้ไปใช ้ ดว้ยวธิกีารใดๆก็ตามซึง่เป็นผลใหร้า้นคา้หลงเชือ่และยอมรบัการช าระเงนิยดว้ยบตัรเดบติแทนการ

ช าระเงนิสดน้ัน ขา้พเจา้ยนิยอมรบัผดิชอบในความเสยีหายดงักลา่วเสมอืนว่าขา้พเจา้เป็นผูใ้ชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์

ดว้ยตนเอง รวมทัง้ยอมรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหายแกธ่นาคาร หรอื บุคคลอืน่ใดในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการกระท า

ทุจรติดงักล่าวดว้ย 

47. ในกรณีทีข่า้พเจา้น าบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ไปซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร หากสนิคา้ทีซ่ ือ้น้ันช ารุดบกพรอ่ง

หรอืเสยีหายหรอืขา้พเจา้ไม่พงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บั ขา้พเจา้ตกลงวา่ขา้พเจา้ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใดๆใหธ้นาคารรบัผดิชอบใน

ความช ารุดเสยีหายหรอืความบกพรอ่งใดๆของสนิคา้และ/หรอื บรกิารดงักล่าว โดย เป็นหนา้ทีข่องขา้พเจา้ในอนัทีจ่ะตอ้งไป

ฟ้องรอ้ง เอากบัผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารเอง ทัง้นี ้ ขอ้เรยีกรอ้งหรอืขอ้พพิาทใดๆ ทีม่อียู่ระหว่างผูถ้อืบตัรหรอืกบับุคคลอืน่

ใดก็ตาม ย่อมไม่ปลดเปลือ้งใหข้า้พเจา้พน้ภาระความผูกพนัทีจ่ะตอ้งช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิาร 

48. การใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์โดยบุคคลอืน่ดว้ยประการใดๆ ไม่ว่าดว้ยความประมาทเลนิเลอ่ หรอื เจตนา 

หรอืโดยความผดิของขา้พเจา้ และเป็นเหตุใหธ้นาคารไดจ้่ายเงนิใหแ้กร่า้นคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารอนัเน่ืองจากการใชบ้ตัรเดบติซติี ้
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แบงกพ์รอ้มการด์ดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมว่าขา้พเจา้เป็นผูใ้ชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์โดยตนเอง  และตกลง

ยนิยอมช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่กดิขึน้เต็มจ านวน 

49. การถูกปฏเิสธการใชบ้ตัร ธนาคารไม่รบัผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากรา้นคา้ใดๆ ไม่ยอมรบับตัรเดบติซติีแ้บงก ์

พรอ้มการด์หรอืไม่ยอมใหข้า้พเจา้ใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ ณ สถานประกอบการน้ันๆ 

50. การขอระงบัการใชบ้ตัร ในกรณีทีบ่ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์สูญหายหรอืถูกขโมยหรอืเหตุอืน่ใดก็ตาม 

ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัท ีโดยธนาคารจะด าเนินการอายดับตัรและระงบัการ

ใชบ้ตัรภายในหา้นาท ีหากธนาคารไม่ไดร้บัแจง้ดงักล่าวขา้งตน้และมผูีอ้ืน่น าบตัรไปใช ้ขา้พเจา้ตอ้งรบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ทัง้หมด ในกรณีทีบ่ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์สญูหายหรอืถูกขโมย ธนาคารมสีทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมใน

การออกบตัรใหม ่ตามอตัราทีธ่นาคารก าหนด 

51. การยกเลกิบตัร ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดอนักอ่ใหเ้กดิการยกเลกิการใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ ขา้พเจา้ตกลง

ยนิยอมและรบัทราบว่า การยกเลกิเชน่วา่น้ันเป็นการยกเลกิในการใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์เท่าน้ัน ไมใ่ชก้ารยกเลกิ

บญัชเีงนิฝากออมทรพัยท์ีผู่กอยู่กบับตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ดงักลา่ว ในกรณีธนาคารมเีหตุอนัควรสงสยัว่า บตัรเดบติ

ซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ของขา้พเจา้ไดถู้กผูอ้ืน่น าไปใชโ้ดยไม่ชอบ หรอื เหตอุนัไมค่วรโดยไมส่จุรติ ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการ

ยกเลกิบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์น้ันทนัท ี 

ในกรณีทีข่า้พเจา้เป็นผูย้กเลกิบตัร ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้ยกเลกิบตัรต่อธนาคารทางวาจาหรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรใน

การยกเลกิบตัรเดบติ  

ในการยกเลกิบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์น้ัน ขา้พเจา้ตกลงและรบัทราบว่าธนาคารจะไม่คนืค่าธรรมเนียมรายปี

ของบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์เดมิ โดยขอ้ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการใชบ้ตัร ธนาคารจะแจง้ในประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆ

ไป 

52. ขา้พเจา้รบัรองว่าจะไม่ใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์เพือ่ซ ือ้สนิคา้ และ/หรอืใชบ้รกิารทีอ่าจเป็นการขดัต่อ

กฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

53. ขา้พเจา้สามารถตรวจสอบรายการใชจ้่ายผ่านบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ไดด้ว้ยตนเอง ผ่านทางรายการที่

แสดงไวใ้นใบแจง้ยอดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยร์ายเดอืน หรอื บรกิารอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดทีธ่นาคารก าหนด โดยธนาคารไม่

ตอ้งส่งใบแจง้รายการใชบ้ตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ใหแ้กข่า้พเจา้แต่อย่างใด ทัง้นีใ้นกรณีทีข่า้พเจา้ตอ้งการขอใบแจง้ยอด

บญัชเีงนิฝากออมทรพัยท์ีม่รีายการช าระค่าสนิคา้ และ/หรอืบรกิาร ขา้พเจา้จะตดิตอ่ขอรบัทีธ่นาคารซติีแ้บงกทุ์กสาขา 

54. ขา้พเจา้ตกลงวา่ นอกเหนือไปจากการใหบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันีแ้ลว้ หากภายหนา้ธนาคาร

ใหบ้รกิารอืน่ใดแกข่า้พเจา้อกี และขา้พเจา้ตกลงใชบ้รกิารน้ันๆแลว้ ขา้พเจา้ตกลงวา่ไม่จ าตอ้งท าหลกัฐานใดไวใ้หแ้กธ่นาคาร

อกี และขา้พเจา้ตกลงยนิยอมผกูพนัรบัผดิชอบในการท ารายการดงักล่าวทุกประการ 

55. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ เปลีย่นแปลง แกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้ตัร หรอื ขอ้สญัญาใดๆ 

เกีย่วกบัการใชบ้ตัร อตัราค่าธรรมเนียม อตัราค่าบรกิารต่างๆ โดยธนาคารจะแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบทางเว็ปไซตข์องธนาคาร 

wwww.citibank.co.th หรอืประกาศใหท้ราบทีส่าขาของธนาคารซติีแ้บงก ์ในกรณีทีธ่นาคารไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบตาม

ชอ่งทางดงักล่าวทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ใหถ้อืว่า ขา้พเจา้ไดร้บัทราบและยนิยอมดว้ยกบัการยกเลกิ เปลีย่นแปลง แกไ้ขเพิม่เตมิน้ัน

แลว้ 

56. บตัรซติีโ้กลด ์เดบติ มาสเตอรก์ารด์ บตัรซติี ้ไพรออรติี ้เดบติ มาสเตอรก์ารด์ และบตัรซติีแ้บงก ์เดบติ มาสเตอร ์

การด์ มคีุณสมบตัใินการใชง้านไดท้ัง้บตัรเอทเีอ็มในการเบกิถอนเงนิสด และคุณสมบตักิารใชง้านบตัรเดบติ โดยสามารถใช ้

ช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่านเครือ่งรูดบตัรทีม่สีญัลกัษณข์องมาสเตอรก์ารด์และรองรบับตัรเดบติชปิการด์แบบสองมาตรฐาน 

คอืมาตรฐานไทยและมาตรฐานต่างประเทศมาสเตอรก์ารด์ บตัรเดบติ มาสเตอรก์ารด์นีม้คีวามปลอดภยัในระดบัสากลและ

รองรบัรายการใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยรายการในประเทศจะด าเนินการผ่านชปิการด์ตามมาตรฐานไทย และรายการในต่างประเทศ

จะด าเนินการผ่านชปิการด์มาตรฐานต่างประเทศมาสเตอรก์ารด์ อย่างไรก็ด ีขา้พเจา้รบัทราบว่าขณะนีเ้ครือ่งรูดบตัรของ

ธนาคารในประเทศไทยก าลงัอยู่ระหว่างการพฒันาใหร้องรบัมาตรฐานไทย ซึง่ทัง้นีอ้าจมรีา้นคา้บางรา้นทีย่งัไมส่ามารถ

ใหบ้รกิารนีก้บัขา้พเจา้ได ้หากขา้พเจา้ท ารายการผ่านรา้นคา้ทีร่องรบัดว้ยมาตรฐานไทยหรอืเบกิเงนิสดผ่านเครือ่งเอทเีอ็มของ

ธนาคารในประเทศไทย ธรุกรรมน้ันจะถกูตดัยอดเงนิการใชจ้า่ยหรอืถอนเงนิสดจากบญัชสีกุลเงนิบาททีเ่ช ือ่มกบับตัรซติีแ้บงก ์

เดบติ มาสเตอรก์ารด์ของขา้พเจา้ 
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57. ขา้พเจา้ยอมรบัว่า หากขา้พเจา้เลอืกใชจ้่ายผ่านดว้ยบตัรผ่านทางเครอืข่ายของมาสเตอรก์ารด์ ขา้พเจา้จะตอ้ง

ปฏบิตัติามกฏทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกรรมดงักล่าว รวมถงึและไม่จ ากดัเพยีงกฏเกีย่วกบัการปฏเิสธการช าระเงนิหรอืขอ้พพิาทต่างๆ 

58. หากมกีารเปลีย่นแปลงหมายเลขบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ของท่าน เชน่จากการออกบตัรทดแทนหรอืวธิี

อืน่ใด เวน้แตท่่านจะไดย้กเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดงักล่าวแลว้ ท่านมอบอ านาจใหธ้นาคารฯในการด าเนินการต่อไปนี ้

ก. ใหร้ายละเอยีดบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ทดแทนของท่านเพือ่ปรบัปรุงค าสัง่ช าระเงนิอตัโนมตั ิและ/หรอืการ

ท ารายการผ่านบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ใหเ้ป็นปัจจบุนักบัรา้นคา้หรอืผูใ้หบ้รกิารทีเ่ขา้รว่มรายการ Automatic Biller 

Update ซึง่ก าหนดโดยมาสเตอรก์ารด์ หรอื 

ข. น าค าสัง่ช าระเงนิอตัโนมตั ิและ/หรอืการท ารายการผ่านบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์มาใชก้บับตัรทดแทนใบ

ใหม่ หากธนาคารด าเนินการเชน่น้ัน จะยงัคงมกีารหกัเงนิจากบญัชบีตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ของท่านตามค าสัง่ช าระเงนิ

อตัโนมตัแิละ/หรอืการท ารายการดว้ยบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ทีใ่หไ้วด้งักล่าว ยกเวน้ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช ้

หมายเลขและวนัหมดอายุของบตัรเดบติซติีแ้บงกพ์รอ้มการด์ทดแทนใบใหม่แทน 

หากท่านไม่ประสงคใ์หธ้นาคารฯใหบ้รกิารตามขอ้ (ก) และ (ข) ท่านมสีทิธิข์อใหธ้นาคารฯ ยกเลกิการใหบ้รกิารและ

ธนาคารฯ จะด าเนินการตามค าขอของท่าน 

 

8. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

1.ขำ้พเจำ้ผูเ้ป็นเจำ้ของบญัชปีระเภทใดๆ ทัง้บญัชบุีคคลธรรมดำ และ/หรอืบญัชนิีตบุิคคลไมว่่ำจะเป็น 

บญัชอีอมทรพัย ์บญัชกีระแสรำยวนั บตัรเงนิฝำก ใบเงนิฝำกประจ ำและบญัชสีนิเชือ่ใดๆ และ/หรอืบตัรเครดติวซีำ่ 

และ/หรอืบตัรเครดติมำสเตอรก์ำรด์ของธนำคำรทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิด และ/หรอืจะเปิดไวก้บัธนำคำรซติีแ้บงก ์

สำขำกรุงเทพมหำนคร (“ธนำคำร”) ขอใหค้ ำมั่นต่อธนำคำรว่ำ เมือ่ใดกต็ำมทีม่กีำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน 

แบงกก์ิง้ไม่วำ่จะเป็นกำรใชบ้รกิำรผ่ำนทำงเจำ้หนำ้ทีข่องธนำคำร (CitiPhone Officer) หรอืโดยกำรใช ้

เลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวั  (Telephone Personal Identification Number) ทีธ่นำคำรไดอ้อกและ 

แจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบกบัระบบบรกิำรทำงโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ(“Automatic Voice Response”) 

ทีเ่กีย่วกบัหรอืมผีลกระทบต่อบญัชดีงักล่ำว ขำ้งตน้ ใหถ้อืว่ำขำ้พเจำ้ตกลงทีจ่ะใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

โดยยนิยอมปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของกำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี ้

และ/หรอืทีจ่ะก ำหนดขึน้ในอนำคตทุกประกำร รวมถงึยอมผูกพนัตำมสญัญำขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของบญัช ี

และกำรบรกิำรน้ันๆ 

 ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำหำกขำ้พเจำ้เปิดบญัชธีนำคำรในรูปนิตบุิคคล ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำร 

ทรำบถงึบุคคลผูม้อี ำนำจในกำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ และขำ้พเจำ้ตกลงวำ่กำรกระท ำใดๆโดยบุคคล 

ดงักล่ำวผ่ำนบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ถอืว่ำเป็นกำรกระท ำทีถู่กตอ้งสมบูรณ ์เสมอืนหน่ึงขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำ โดยตนเอง 

และหำกมกีำรเปลีย่นแปลงผูร้บัมอบอ ำนำจ ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ ์อกัษรโดยเรว็ทีสุ่ด 

 2.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ขำ้พเจำ้สำมำรถทีจ่ะเปลีย่นแปลงเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัดว้ยตนเอง 

เมือ่ใดก็ไดโ้ดยไมจ่ ำตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบ แต่กำรเปลีย่นเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัดงักลำ่วจะมผีลสมบูรณ ์

ต่อเมือ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตำมขัน้ตอนทีธ่นำคำรก ำหนด และ/หรอืตำมค ำสัง่ทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัทำงโทรศพัทจ์ำก 

ระบบซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ โดยขำ้พเจำ้ตกลงใหถ้อืเสมอืนว่ำ เลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัทีเ่ปลีย่นแปลงน้ัน 

เป็นเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ 

 3.ขำ้พเจำ้ยอมรบัว่ำขอ้มูลส่วนตวัของขำ้พเจำ้เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัและไมม่บุีคคลอืน่ใดทีจ่ะสำมำรถ 

ทรำบขอ้มูลดงักล่ำวได ้เวน้แต่ ขำ้พเจำ้จะไดแ้จง้ใหท้รำบ 

 4.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำขำ้พเจำ้จะตอ้งเก็บรกัษำเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัทีธ่นำคำรไดอ้อกใหห้รอืถอืเสมอืนวำ่ไดอ้อ

กใหแ้กข่ำ้พเจำ้ไวเ้ป็นควำมลบั 

 5.ขำ้พเจำ้ตกลงและยนิยอมใหถ้อืว่ำค ำสัง่ใดๆ ทีธ่นำคำรไดร้บัผ่ำนทำงระบบ ซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ไม่ว่ำจะผ่ำน 

ทำงเจำ้หนำ้ทีข่องธนำคำร หรอืโดยกำร ใชเ้ลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัของขำ้พเจำ้เป็นค ำสัง่ทีถู่กตอ้งและสมบูรณ ์

และธนำคำรมหีนำ้ทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัติำม 
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 6.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ในกรณีทีเ่ลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้สูญหำยหรอืถูกโจรกรรม 

ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบ เป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรอืแจง้ผ่ำนบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ เพือ่ธนำคำรจะไดด้ ำเนินกำร 

ออกเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัใหม่ใหแ้กข่ำ้พเจำ้ตำมทีธ่นำคำร เห็นสมควร  ซึง่ในกรณีดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ยนิยอมช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรออกเลขรหสัโทรศพัท ์ประจ ำตวัใหม่ใหแ้กธ่นำคำร ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเก็บ 

 7.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ขำ้พเจำ้สำมำรถใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ เพือ่รบับรกิำรต่ำงๆ ทีธ่นำคำรเปิด 

ใหบ้รกิำรผ่ำนทำงระบบซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ไดต้ลอด 24 ช ัว่โมง และ 7 วนัในหน่ึงสปัดำห ์ยกเวน้กรณีทีเ่ครือ่ง 

อเิล็กทรอนิกสข์องระบบซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ช ำรุดขดัขอ้งหรอือยู่ระหว่ำงกำรซอ่มแซม หรอืบ ำรุงรกัษำ 

 8.ขำ้พเจำ้ตกลงและรบัทรำบว่ำ ขำ้พเจำ้จะสำมำรถใชเ้ลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวั ทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ 

กบัระบบบรกิำรทำงโทรศพัท ์อตัโนมตั ิ(“Automatic Voice Response”) 

เพือ่โอนเงนิในระหว่ำงบญัชทีีธ่นำคำรเปิดใหบ้รกิำรผ่ำนทำงระบบซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ในกรณีดงัตอ่ไปนีไ้ด ้

  8.1กำรโอนเงนิในระหว่ำงบญัชใีดๆ ทีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บัธนำคำร 

  8.2กำรโอนเงนิจำกบญัชใีดๆ ทีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บัธนำคำร เพือ่ช ำระค่ำบรกิำรสำธำรณูปโภค 

และ/หรอืค่ำบรกิำรอืน่ใดทีข่ำ้พเจำ้มหีนำ้ทีต่อ้งช ำระ ซึง่แบ่งเป็น 2 กรณีคอื 

   8.2.1 กำรโอนเงนิเขำ้ฝำกในบญัชเีงนิฝำกของผูร้บัเงนิค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้งที ่

เปิดไวก้บัธนำคำร (บญัชเีงนิฝำกของบุคคลทีส่ำม) 

   8.2.2 กำรโอนเงนิเขำ้บญัชขีองธนำคำรตำมวธิกีำรของธนำคำร   

ในนำมของผูร้บัเงนิคำ่บรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 9.ขำ้พเจำ้ตกลงและรบัทรำบว่ำ กำรโอนเงนิระหว่ำงบญัชตีำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 8.2 และในกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจำกขอ้ 

8.1 ขำ้งตน้จะกระท ำ ไดต้่อเมือ่ขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ควำมประสงคข์อใชบ้รกิำรดงักล่ำว ใหธ้นำคำรทรำบตำมแบบทีธ่นำคำรก ำหนด 

และกำรโอนเงนิในลกัษณะดงักล่ำว จะตอ้งอยู ่ภำยใตข้อ้ก ำหนด และเงือ่นไขฉบบันีด้ว้ย 

 10.ขำ้พเจำ้ตกลงและรบัทรำบว่ำจ ำนวนเงนิทีข่ำ้พเจำ้จะสำมำรถโอนจำกบญัชใีดๆ ทีข่ำ้พเจำ้เปิดไวก้บัธนำคำร 

เขำ้ฝำกในบญัชเีงนิฝำกของบุคคล ทีส่ำม ไม่วำ่จะเป็นบญัชทีีเ่ปิดไวก้บัธนำคำร หรอืเปิดไวก้บัธนำคำรอืน่ 

(นอกเหนือจำกกำรโอนเพือ่วตัถุประสงคต์ำมขอ้ 8.2.1) จะตอ้งไมต่ ่ำกว่ำ 5,000 บำท ตอ่กำรท ำรำยกำร 1 คร ัง้ 

 11.ขำ้พเจำ้ตกลงและรบัทรำบว่ำ ยอดรวมของจ ำนวนเงนิทีข่ำ้พเจำ้จะสำมำรถโอนจำกบญัชใีดบญัชหีน่ึง 

ของขำ้พเจำ้ผ่ำนทำงระบบซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้  ภำยในหน่ึงวนัจะตอ้งไม่เกนิกว่ำจ ำนวนเงนิดงัตอ่ไปนี ้

  11.1 ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ิง้ จะตอ้งไม่เกนิกวำ่ 150,000 บำท 

  11.2 ลกูคา้ซติีโ้กลด ์จะตอ้งไมเ่กนิกวำ่ 300,000 บำท 

 12.ในกรณีทีม่กีำรใชบ้รกิำรโอนเงนิผ่ำนบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้กำรด ำเนินกำรโอนเงนิดงักล่ำว 

จะมผีลภำยในก ำหนดเวลำดงันี ้

 12.1กำรใชบ้รกิำรฝำกเงนิและ/หรอืกำรช ำระค่ำบรกิำรตำมขอ้ 8.2.1     

12.1.1 หำกกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้ภำยในวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำรถงึเวลำ 22.00 นำฬกิำ 

ธนำคำรจะน ำเงนิทีโ่อนจำกบญัชหีน่ึง เขำ้ฝำก ในบญัชอีกีบญัชหีน่ึงในวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร โดยขำ้พเจำ้ 

และ/หรอืเจำ้ของบญัชผีูร้บัโอน สำมำรถเบกิถอนเงนิจ ำนวนดงักล่ำวไดใ้นวนัท ำกำรถดัไป 

  12.1.2 หำกกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้หลงัเวลำ 22.00 นำฬกิำ ของวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำร 

หรอืกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้ภำยนอกวนัท ำกำร ปกตขิองธนำคำร 

ธนำคำรจะถอืว่ำมกีำรฝำกเงนิเขำ้บญัชทีีร่บัโอนในวนัท ำกำรวนัแรกถดัจำกวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร ทัง้นี ้

ขำ้พเจำ้และ/หรอืเจำ้ของบญัชผีูร้บั โอนจะสำมำรถเบกิถอนเงนิจ ำนวนดงักลำ่วในวนัท ำกำรทีส่องถดัจำกวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร 

 12.2กำรช ำระหนีค้่ำบรกิำรตำมขอ้ 8.2.2 

  12.2.1 หำกกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้ในวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำรถงึเวลำ 22.00 นำฬกิำ 

ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงนิตำมวธิกีำรของ ธนำคำร ไปยงับญัชขีองผูร้บัเงนิค่ำบรกิำรในวนัท ำกำรถดัไป 

โดยเจำ้ของบญัชผีูร้บั โอนสำมำรถเบกิถอนเงนิจ ำนวนดงักล่ำวไดใ้นอกีวนัท ำกำรถดัไป 

  12.2.2 หำกกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้หลงัเวลำ 22.00 นำฬกิำ ของวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำร 

หรอืกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้ภำยนอกวนัท ำกำร ปกตขิองธนำคำร ธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงนิตำมวธิกีำรของธนำคำร 
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ไปยงับญัชขีองผูร้บัเงนิค่ำบรกิำรในอกี 2 วนัท ำกำรถดัไป โดยเจำ้ของบญัชผีูร้บั 

โอนสำมำรถเบกิถอนเงนิจ ำนวนดงักลำ่วไดใ้นอกีวนัท ำกำรถดัไป 

 12.3 กำรช ำระหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ 

  12.3.1 หำกกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้ภำยในวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำรถงึเวลำ 22.00 นำฬกิำ 

ธนำคำรจะถอืว่ำ ไดม้กีำรช ำระหนีท้ีเ่กดิ จำกกำรใชบ้ตัรเครดติ ตำมค ำสัง่ของขำ้พเจำ้ ในวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำรวงเงนิ 

ทีข่ำ้พเจำ้ช ำระสำมำรถใชไ้ดใ้นวนัท ำกำรวนัแรกถดัจำกวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร 

  12.3.2 หำกกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้หลงัเวลำ 22.00 นำฬกิำ ของวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำร 

หรอืกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้ภำยนอกวนัท ำกำร ปกตขิองธนำคำร ธนำคำรจะถอืว่ำไดม้กีำรช ำระหนีท้ีเ่กดิจำกกำรใชบ้ตัรเครดติ 

ในวนัท ำกำรวนัแรกถดัจำกวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร วงเงนิทีข่ำ้พเจำ้ช ำระสำมำรถ 

ใชไ้ดใ้นวนัท ำกำรวนัทีส่องถดัจำกวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร 

 12.4 กำรช ำระคนืเงนิกู ้

  12.4.1 หำกกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้ภำยในวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำรถงึเวลำ 22.00 นำฬกิำ 

ธนำคำรจะถอืว่ำไดม้กีำรช ำระคนืเงนิกู ้ตำม ค ำสัง่ของขำ้พเจำ้ในวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร 

  12.4.2 หำกกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้หลงัเวลำ 22.00 นำฬกิำ ของวนัท ำกำรปกตขิองธนำคำร 

หรอืกำรใชบ้รกิำรเกดิขึน้ภำยนอกวนัท ำกำร ปกตขิองธนำคำร ธนำคำรจะถอืว่ำมกีำรช ำระคนืเงนิกู ้

ในวนัท ำกำรวนัแรกถดัจำกวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร 

13.ในกำรใชบ้รกิำรโอนเงนิผำ่นทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 8 และขอ้ 9 ขำ้งตน้ 

ขำ้พเจำ้ตกลงและยนิยอม ใหธ้นำคำรหกัเงนิ จำกบญัชขีองขำ้พเจำ้ในวนัทีม่กีำรใชบ้รกิำร ถงึแมว้ำ่กำรใช ้

บรกิำรโอนเงนิดงักล่ำวจะกระท ำนอกวนัและเวลำท ำกำรปกตขิองธนำคำร อย่ำงไรกต็ำม หำกกำรใชบ้รกิำร โอนเงนิดงักลำ่ว 

ไดเ้กดิขึน้หลงัเวลำ 22.00 นำฬกิำ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ธนำคำรอำจถอืว่ำกำรโอนเงนิดงักล่ำว ไดก้ระท ำขึน้ในวนัท ำกำร 

ถดัไป โดยธนำคำรมดีลุพนิิจทีจ่ะหกัเงนิจำกบญัชขีองขำ้พเจำ้ในวนัถดัไปดงักล่ำว ก ำหนดระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 12. 

และขอ้ 13. นี ้ธนำคำรอำจแกไ้ข เปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยจะประกำศใหท้รำบเป็นกำรทั่วไป 

และแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

 14.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ธนำคำรจะใชว้ธิกีำรธนำคำรพำณิชยป์กตใินกำรโอนเงนิผ่ำนบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

กล่ำวคอืธนำคำรจะโอนเงนิในจ ำนวน ทีไ่ม่เกนิยอดเงนิคงเหลอืในบญัชขีองขำ้พเจำ้ในกรณีทีธ่นำคำร 

ยนิยอมใหม้กีำรโอนเงนิจำกบญัชกีระแสรำยวนัตำมค ำสัง่ทำงโทรศพัทท์ีใ่ชเ้ลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัของขำ้พเจำ้ 

เป็นจ ำนวนทีม่ำกกว่ำยอดเงนิคงเหลอืในบญัชขีองขำ้พเจำ้ไมว่่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ขำ้พเจำ้ยอมรบัว่ำจ ำนวน เงนิทีโ่อนไป 

เฉพำะส่วนที ่เกนิยอดเงนิคงเหลอืในบญัชขีองขำ้พเจำ้ เป็นหนีใ้นส่วนทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้บกิเกนิบญัชไีป 

และขำ้พเจำ้ขอใหส้ญัญำวำ่ จะจ่ำยเงนิจ ำนวนดงักล่ำว พรอ้มดอกเบีย้ คนืใหแ้กธ่นำคำรโดยเรว็ ภำยในเวลำที ่

ธนำคำรก ำหนด โดยขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรคดิดอกเบีย้ จำกเงนิจ ำนวนดงักล่ำวในอตัรำสูงสุดเท่ำที ่ธนำคำรพงึเรยีก 

เก็บจำกกำรใหกู้ย้มืตำมประกำศของธนำคำรทีม่ผีลใชบ้งัคบั ณ วนัทีม่กีำรเบกิเกนิบญัช ี

คดิค ำนวณนับจำกวนัทีไ่ดม้กีำรเบกิเงนิเกนิบญัชจีนถงึ วนัทีข่ำ้พเจำ้ ช ำระหนีเ้บกิเงนิเกนิบญัชดีงักล่ำวคนืใหแ้ก ่

ธนำคำรจนเต็มจ ำนวน 

 15.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ขำ้พเจำ้สำมำรถใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ในดำ้นอืน่ๆ นอกเหนือจำกบรกิำร 

ดำ้นกำรธนำคำรทีธ่นำคำรเปิดใหบ้รกิำรได ้โดยไม่ตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นีข้ำ้พเจำ้ตกลงและยนิยอมช ำระ 

ค่ำบรกิำรใดๆ ผ่ำนทำงระบบซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ตำมประเภทและอตัรำทีธ่นำคำร ประกำศและแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ ทรำบเป็นคร ัง้ครำว 

ขำ้พเจำ้ตกลงและรบัทรำบว่ำธนำคำรสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลืย่นแปลง ขอ้ก ำหนดในขอ้นีเ้มือ่ใดกไ็ด ้ตำมที ่ธนำคำรเห็นสมควร 

โดยไม่จ ำตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  

 16.ขำ้พเจำ้ทรำบว่ำ ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไดด้ ำเนินกำรใชบ้รกิำรใดๆ โดยใหค้ ำสัง่ผำ่นบรกิำรโทรศพัท ์อตัโนมตั ิ

ซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ขำ้พเจำ้ไมส่ำมำรถ อำยดั หรอืระงบัค ำสัง่ดงักลำ่วได ้และขำ้พเจำ้ตอ้งผูกพนั ตำมค ำสัง่ดงักล่ำว 

 17.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ธนำคำรจะตอ้งรบัผดิตอ่ขำ้พเจำ้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  17.1 ธนำคำรปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัติำมค ำสัง่โอนเงนิจนเป็นเหตุใหข้ำ้พเจำ้ 

และ/หรอืบุคคลทีส่ำม ไมไ่ดร้บัเงนิจำกกำรโอนเงนิ ทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในขอ้ 12. เวน้แต ่
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  17.1.1 ขำ้พเจำ้มเีงนิในบญัชไีม่พอเพยีง 

  17.1.2 ขำ้พเจำ้ไมม่หีรอืถกูระงบักำรใชว้งเงนิสนิเชือ่กบัธนำคำร 

  17.1.3 กำรโอนเงนิจะเป็นผลใหย้อดเงนิในบญัชเีกนิกว่ำวงเงนิสนิเชือ่ทีต่กลงไวก้บัธนำคำร 

  17.1.4 ขำ้พเจำ้และ/หรอืบญัชปีระเภทต่ำงๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิดไวก้บัธนำคำรอยู่ระหว่ำงหรอื 

ภำยใตก้ำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

  17.1.5 ธนำคำรไดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบถงึควำมขดัขอ้งของกำรโอนเงนิอยู่แลว้กอ่นหรอืในขณะที ่

ท ำรำยกำรโอนเงนิ 

  17.1.6 ควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเป็นผลเน่ืองมำจำกควำมช ำรุดบกพรอ่งหรอืความขดัขอ้งของเครือ่ง

อเิล็กทรอนิกสข์องระบบซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้   

17.1.7 ขำ้พเจำ้มไิดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงกบัธนำคำร 

  17.1.8  เหตุสุดวสิยั 

  17.2 ธนำคำรมไิดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่อำยดัหรอืระงบักำรโอนเงนิของขำ้พเจำ้ หลงัจำกที ่

ไดม้กีำรปฏบิตัติำมขัน้ตอนต่ำงๆ ตำมขอ้ 16. แลว้โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร และตอ่มำเกดิรำยกำรโอนเงนิ ทำงบรกิำรซติีโ้ฟน 

แบงกก์ิง้ ขึน้ 

  17.3 ธนำคำรยงัไม่ไดส้่งมอบเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัใหแ้กข่ำ้พเจำ้และเกดิรำยกำรโอนเงนิ 

ทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ โดยมชิอบขึน้  

  17.4 เกดิรำยกำรโอนเงนิทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ โดยมชิอบและมใิช ่ควำมผดิพลำดของขำ้พเจำ้ 

 18.ขำ้พเจำ้ตกลงและรบัทรำบว่ำ ขำ้พเจำ้จะสำมำรถใชเ้ลขรหสัโทรศพัท ์

ประจ ำตวัทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้กบัระบบบรกิำรทำงโทรศพัท ์อตัโนมตั ิ(“Auto- matic Voive Response”) 

เพือ่ขอเพิม่วงเงนิสนิเชือ่ช ัว่ครำว ขำ้พเจำ้ผูกพนัที ่จะตอ้งช ำระคนืยอดเงนิทีใ่ชไ้ป พรอ้มดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิค่ำปรบัใดๆ 

ทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยในวนัครบก ำหนดอำยุของวงเงนิสนิเชือ่ครำวน้ัน 

 19.ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงยอมรบัว่ำธนำคำรจะไม่ตอ้งรบัผดิชอบในควำมเสียหำยใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจำกกำรทีธ่นำคำรไดก้ระท ำกำรใดๆ ไปตำมค ำสัง่ทีธ่นำคำรไดร้บัผ่ำนทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

เวน้แต่ควำมเสยีหำยน้ันเกดิขึน้เพรำะควำมประมำทเลนิเลอ่อยำ่งรำ้ยแรงของธนำคำร 

 20.ขำ้พเจำ้ตกลงและยอมรบัวำ่กำรกระท ำใดๆ โดยผ่ำนบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ทัง้ทีเ่ป็น 

กำรกระท ำโดยตวัของขำ้พเจำ้ หรอืเป็นกำรกระท ำ ทีเ่กดิขึน้โดยบุคคลอืน่ไมว่่ำจะโดยทุจรติหรอืไมก่็ตำม 

หำกธนำคำรไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มลูสว่นตวัของขำ้พเจำ้แลว้ กำรกระท ำใดๆ ไปโดย 

ใชข้อ้มูลส่วนตวัของขำ้พเจำ้ในกำรพสิจูนค์วำมถูกตอ้งของค ำสัง่ดงักล่ำวหรอืโดยใชเ้ลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัของขำ้พเจำ้แ

ลว้ใหถ้อืวำ่เป็น กำรกระท ำ ทีถ่กูตอ้งสมบูรณเ์สมอืนหน่ึงว่ำ ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรน้ันๆ โดยตนเอง ทัง้นี ้

ขำ้พเจำ้ยนิยอมรบัผดิชอบ ในกำรกระท ำดงักล่ำวตลอดจนควำมเสยีหำยใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้แกธ่นำคำร เน่ืองจำกกำรกระท ำใดๆ 

ตำมค ำสัง่ดงักลำ่วน้ันทุกประกำร 

 21.ขำ้พเจำ้ยนิยอมและตกลงรบัผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิขึน้จำกหรอืสบืเน่ืองจำกกำร 

ทีธ่นำคำรไดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่ทีธ่นำคำรไดร้บัผ่ำนบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ในกำรระงบักำรจ่ำยเงนิตำมเชค็ 

 22.ขำ้พเจำ้ยอมรบัว่ำบนัทกึ หลกัฐำนหรอืเอกสำรใดๆ ทีธ่นำคำรไดจ้ดัท ำขึน้ 

เพือ่เป็นหลกัฐำนประกอบกำรพสิูจนก์ำรใชบ้รกิำรดำ้นกำรธนำคำร ทีข่ำ้พเจำ้ได ้กระท ำผ่ำนทำงระบบซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

เป็นพยำนหลกัฐำนอนัเป็นทีสุ่ดและผูกพนัขา้พเจา้ในการพสิจูนม์ลูหนีท้ีเ่กดิจากการใชบ้รกิารดา้นการธนาคารดงักลา่ว 

 23.ขำ้พเจำ้รบัทรำบแลว้ว่ำ ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้พบขอ้ผดิพลำดใดๆ ในกำรใชบ้รกิำรดำ้นกำรธนำคำรใดๆ 

ทีธ่นำคำรเปิดใหบ้รกิำรผ่ำนทำงบรกิำร ซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้ขอ้ผดิพลำดดงักล่ำวพรอ้มทัง้รำยละเอยีดดงัตอ่ไปนีใ้หธ้นำคำรทรำบ 

  23.1 วนัและเวลำทีท่ ำรำยกำร 

  23.2 หมำยเลขโทรศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

  23.3 เลขทีบ่ญัชขีองขำ้พเจำ้และของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

  23.4 ประเภทของรำยกำร 
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  23.5 จ ำนวนเงนิทีโ่อนเขำ้หรอืออก 

  23.6 วงเงนิสนิเชือ่ช ัว่ครำวทีข่อเพิม่ 

  23.7 ชือ่และสถำนทีต่ดิตอ่ของขำ้พเจำ้ 

 24.หลงัจำกทีธ่นำคำรไดร้บัแจง้ถงึขอ้ผดิพลำดทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ตำมขอ้ 23. แลว้ 

หำกเป็นขอ้ผดิพลำดทีเ่กดิจำก กำรใชบ้รกิำรภำยในประเทศ ธนำคำรจะด ำเนินกำรสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็ ภำยในเวลำ 30 วนั 

นับจำกวนัทีธ่นำคำรไดร้บัแจง้ และจะแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ ภำยในเวลำ 7 วนั 

นับจำกวนัทีธ่นำคำรไดท้รำบถงึผลกำรสอบสวนดงักล่ำว ทัง้นีธ้นำคำรจะแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบ ถงึควำมคบืหนำ้ 

ของกำรสอบสวนเรือ่ง ดงักล่ำวภำยในเวลำ 7 วนั นับจำกวนัทีธ่นำคำรไดร้บัแจง้จำกขำ้พเจำ้ถงึขอ้ผดิพลำด ทีเ่กดิขึน้ 

 25.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ หำกขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะยกเลกิกำรใชเ้ลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัทีธ่นำคำรออกให ้

แกข่ำ้พเจำ้กบัระบบซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้กำรยกเลกิดงักล่ำวใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

หรอืแจง้ผ่ำนทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ ธนำคำรสงวนไวซ้ ึง่สทิธิใ์น 

กำรยกเลกิเลขรหสัโทรศพัทป์ระจ ำตวัทีธ่นำคำรออกใหแ้กข่ำ้พเจำ้ไดใ้นเวลำใดๆ ตำมแต่ธนำคำรจะเห็นสมควร 

โดยไม่จ ำเป็นตอ้ง แจง้ให ้ขำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

 26.ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำ บรรดำขอ้มูลต่ำงๆ ทีธ่นำคำรจดัใหแ้กข่ำ้พเจำ้ ทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยธนำคำรสงวนสทิธิท์ี ่จะแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลดงักล่ำวไดต้ลอดเวลำแต่ไมต่อ้ง รบัผดิตอ่ขำ้พเจำ้ 

ในควำมบกพรอ่งใดๆ ของขอ้มลูดงักลำ่วเวน้แตจ่ะเกดิจำกควำมประมำทเลนิเล่อ อย่ำงรำ้ยแรงของธนำคำร 

 27.ขำ้พเจำ้รบัทรำบและยอมรบัว่ำธนำคำรสงวนไวซ้ ึง่สทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด 

และเงือ่นไขกำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ตำมทีธ่นำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ อย่ำงนอ้ย 

15 วนั กอ่นวนัทีก่ำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงน้ันมผีลใชบ้งัคบั ทัง้นี ้ในกรณีที ่กำรแแกไ้ขเปลีย่นแปลงน้ันม ี

ผลท ำใหข้ำ้พเจำ้ตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยหรอืมภีำระรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำขำ้พเจำ้สำมำรถยกเลกิ 

กำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ ไดโ้ดยขำ้พเจำ้ตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบตำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 25. ขำ้งตน้ 

 28.ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงยอมรบัว่ำ คู่มอืและเอกสำรใดๆ เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ 

ซึง่ธนำคำรไดม้อบหรอืส่งใหแ้กข่ำ้พเจำ้ หรอืทีธ่นำคำรจะประกำศเพิม่เตมิตอ่ไปในภำยหนำ้น้ันเป็นสว่นหน่ึง 

ของขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขนีด้ว้ย 

 29.บรรดำหนังสอื จดหมำย และค ำบอกกล่ำวใดๆ ของธนำคำรทีไ่ดส้ง่ใหแ้กข่ำ้พเจำ้โดยทำงไปรษณีย ์

ตำมต ำบลทีอ่ยู่ของขำ้พเจำ้ทีไ่ดใ้หไ้วก้บั ธนำคำรคร ัง้ล่ำสุด ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหถ้อืวำ่ธนำคำรไดจ้ดัส่งใหข้ำ้พเจำ้ โดยชอบแลว้ 

ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้มหีนำ้ทีแ่จง้ใหธ้นำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
 

9. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนกำรเป็นสมำชกิซติีโ้กลด ์

 นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ และขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะทีใ่ชบ้งัคบักบับญัช ี

และ/หรอืบรกิำรแต่ละประเภท กำรเป็นสมำชกิ ซติีโ้กลด ์จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้

 1.ซติีโ้กลดเ์ป็นบรกิำรพเิศษซึง่ธนำคำรจดัขึน้เพือ่มอบใหแ้กล่กูคำ้ของ ธนำคำรผูด้ ำรงยอดเงนิฝำก 

ในบญัชทุีกประเภทกบัธนำคำร โดยเฉลีย่ ในแต่ละเดอืนไม่นอ้ย กว่ำจ ำนวนทีธ่นำคำรก ำหนด (“สมำชกิซติีโ้กลด”์) 

 2.ในกรณีทีย่อดรวมของเงนิฝำกทัง้หมดของสมำชกิซติีโ้กลด ์ในบญัชปีระเภทใดๆ ทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำร 

และ/หรอืตั๋วแลกเงนิ โดยเฉลีย่ในแต่ ละเดอืน  มจี ำนวนนอ้ยกว่ำจ ำนวนทีธ่นำคำรก ำหนด ธนำคำรมสีทิธิห์กัค่ำธรรมเนียม 

กำรเป็นสมำชกิซติีโ้กลด ์ในอตัรำใดๆ ตำมทีธ่นำคำรประกำศ ก ำหนดใหท้รำบเป็นคร ัง้ครำว จำกบญัชเีงนิฝำกของขำ้พเจำ้ 

ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นระบบบญัชเีงนิรวม (Total Relationship Balance) 

 3.ในกรณีทีย่อดรวมของเงนิฝำกทัง้หมดในบญัชปีระเภทต่ำงๆ ทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำร และ/หรอืตัว๋แลกเงนิ ในขอ้ 1. 

มจี ำนวนนอ้ยกวำ่ ทีธ่นำคำร ก ำหนดส ำหรบัสมำชกิซติีโ้กลด ์ธนำคำรมสีทิธิย์กเลกิสมำชกิภำพ 

ของสมำชกิซติีโ้กลดไ์ดท้นัทโีดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 4.ธนำคำรขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง ถอนหรอืยกเลกิสทิธพิเิศษส ำหรบัสมำชกิซติีโ้กลด ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 

หรอืทัง้หมดโดยไม่ตอ้งแจง้ ใหส้มำชกิทรำบล่วงหนำ้ และ/หรอืไม่ตอ้งชีแ้จงเหตุผลใดๆ ทัง้สิน้ 
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10. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของใบยนืยนักำรฝำกเงิน (TD Advice) 

 นอกจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปและขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุอยู่ดำ้นหลงัของใบยนืยนักำรฝำกเงนิแตล่ะชนิด

แลว้ ใบยนืยนักำรฝำกเงนิ จะอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้

 1.ธนำคำรจะค ำนวณดอกเบีย้บนยอดเงนิฝำกเป็นรำยวนัตลอดระยะเวลำกำรฝำกเงนิตำมใบยนืยนักำรฝำกเงนิ 

ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบีย้โดยเริม่คดิ ดอกเบีย้ตัง้แตว่นัถดัจำกวนัฝำกเงนิจนถงึวนัครบก ำหนด ของใบยนืยนักำรฝำกเงนิ 

ในกรณีทีผู่ฝ้ำกไม่ไดเ้บกิถอนดอกเบีย้ไปพรอ้มกบัตน้เงนิ ดอกเบีย้ดงักล่ำว จะสำมำรถ 

ถอนไดใ้นวนัท ำกำรถดัไปหลงัจำกวนัทีด่อกเบีย้น้ันถงึก ำหนดจ่ำย 

 2.เมือ่ขำ้พเจำ้ฝำกเงนิกบัธนำคำร ธนำคำรจะออกใบยนืยนักำรฝำกเงนิให ้แกข่ำ้พเจำ้ 

ใบยนืยนักำรฝำกเงนินีเ้ป็นเพยีงหลกัฐำนกำรฝำกเงนิเท่ำน้ัน จงึไม่ใช ่กบัเอกสำรทีส่ำมำรถน ำไปขำย โอน 

หรอืใชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรบัค ำ้ประกนัหนี ้ส ำหรบับุคคลอืน่ เมือ่ขำ้พเจำ้ไดข้อใหม้กีำรตอ่ระยะเวลำกำรฝำกเงนิ 

ตำมใบยนืยนักำรฝำกเงนิ ขำ้พเจำ้รบัทรำบว่ำธนำคำรจะไมอ่อกใบยนืยนักำรฝำกเงนิ ฉบบัใหม่ ใหข้ำ้พเจำ้ 

จ ำนวนเงนิทีข่ำ้พเจำ้ฝำกธนำคำรไว ้จะปรำกฏอยู ่บนใบแจง้ยอดเงนิฝำกซึง่ธนำคำรจดัส่งใหข้ำ้พเจำ้ 

 3.ขำ้พเจำ้ตกลงและยอมรบัว่ำใบยนืยนักำรฝำกเงนินีเ้ป็นหลกัฐำนของกำรฝำกเงนิทีม่กี ำหนดเวลำช ำระคนืทีแ่น่นอน 

 4.ธนำคำรเป็นผูร้บัผดิชอบช ำระอำกรแสตมป์ส ำหรบัใบยนืยนักำรฝำกเงนิ 

 5.ขำ้พเจำ้จะลงนำมในใบถอนเงนิเพือ่เป็นหลกัฐำนในกำรถอนเงนิ 

 6.ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ขอใหธ้นำคำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ เกีย่วกบัใบยนืยนั กำรฝำกเงนิ 

ขำ้พเจำ้จะช ำระค่ำธรรมเนียมตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 

 7.เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขบนดำ้นหลงัของใบยนืยนักำรฝำกเงนิจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอืน่ 

ธนำคำรจะจ่ำยคนืจ ำนวนเงนิ ตำมทีร่ะบุไวบ้น ใบยนืยนักำรฝำกเงนิพรอ้มดอกเบีย้ใหแ้กข่ำ้พเจำ้ 

ในวนัครบก ำหนดของใบยนืยนักำรฝำกเงนิ ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้จง้ใหธ้นำคำรทรำบล่วงหนำ้ กอ่นวนัครบ ก ำหนด 

ของใบยนืยนักำรฝำกเงนิ ใหถ้อืว่ำขำ้พเจำ้ตอ้งกำรทีจ่ะฝำกเงนิต่อไปตำมก ำหนดระยะเวลำเดมิ และตกลงให ้

ธนำคำรต่อระยะเวลำกำรฝำกเงนิออก ไปเท่ำกบัระยะกำรฝำกเดมิ โดยมอีตัรำ ดอกเบีย้เท่ำกบัอตัรำในวนัทีธ่นำคำร 

ประกำศก ำหนดส ำหรบัเงนิฝากในระยะเวลาเท่าเดมิ 
 

11. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของบญัชเีงินฝำกสกุลต่ำงประเทศ 

 นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ กำรฝำกและถอนเงนิตำมบญัชเีงนิฝำก 

ทีเ่ป็นดอลลำรส์หรฐัฯ หรอืเงนิสกลุต่ำงประเทศ จะอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะดงัต่อไปนี ้

 1.ขำ้พเจำ้จะปฏบิตัติำมกฎและระเบยีบทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใน กำรฝำกและถอนเงนิทีเ่ป็น 

ดอลลำรส์หรฐัฯ หรอืเงนิสกลุตำ่งประเทศ 

 2. ธนำคำรจะเป็นผูก้ ำหนดยอดเงนิขัน้ต ่ำในกำรน ำฝำกแต่ละคร ัง้ 
 3.เมือ่ขำ้พเจำ้ไดฝ้ำกเงนิไวก้บัธนำคำร ธนำคำรจะออกใบยนืยนักำรฝำกเงนิใหก้บัขำ้พเจำ้ ใบยนืยนักำรฝำกเงนิ 

เป็นเพยีงหลกัฐำนแสดงกำรฝำก เงนิเท่ำน้ันไม่ใชเ่อกสำรสทิธิท์ีจ่ะน ำไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหรอืประกนัหนีใ้ดๆ 

ต่อบุคคลภำยนอกได ้

 4.ธนาคารรบัฝากและถอนเงดิสดจากบญัชเีงนิฝากสกุลตา่งประเทศเป็นธนบตัรไทยบาทเท่าน้ัน ซึง่

กำรใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นในกำรค ำนวณจ ำนวนเงนิในบญัชเีงนิฝำกสกุลต่ำงประเทศ ขำ้พเจำ้ 

ตกลงและยนิยอมใหธ้นำคำรใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท ารายการ ของธนำคำรในกำรค ำนวณดงักล่ำว 
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ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเพิม่เตมิส ำหรบับญัชเีงินฝำกสกุลต่ำงประเทศส ำหรบัลูกคำ้ผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ใน 

ประเทศ และบญัชเีงินฝากเงินตราต่างประเทศของผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ  

นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีใ่ชบ้งัคบักบับญัชอีอมทรพัย ์และ/หรอื บญัชเีงนิฝำก ประจ ำแลว้ 

กำรฝำก และ/หรอื ถอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกสกลุต่ำงประเทศโดยบุคคลผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศ 

จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเฉพำะดงัต่อไปนี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลีย่น เงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.จ ำนวนเงนิฝำกคร ัง้แรกและจ ำนวนเงนิฝำกทีข่ำ้พเจำ้จะฝำกเพิม่ในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมจี ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 

จ ำนวนขัน้ต ่ำทีธ่นำคำรจะ ประกำศก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว 
2. กำรฝำกและถอนเงนิสกลุต่ำงประเทศจะตอ้งอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยและระเบยีบปฏบิตัวิ่ำดว้ยกำร 

ควบคุมกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำของ ธนำคำรแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งโดยธนำคำรมสีทิธทิีจ่ะคดิค่ำธรรมเนียม ไดต้ำมที ่
ธนำคำรก ำหนด เป็นคร ัง้ครำว และขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรหกัค่ำธรรมเนียมต่ำงๆอนัเกดิจำกกำรฝำก 
หรอืถอนเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกทีเ่ป็นเงนิสกุลต่ำงประเทศ ตำมอตัรำที ่ธนำคำรประกำศก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว  

3. ทัง้นีใ้นกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืยกเลกิกฎหมำย หรอืระเบยีบปฏบิตัวิ่ำดว้ยกำรควบคุม 
กำรแลกเปลีย่นเงนิตรำดงักลำ่ว อนัส่งผลใหข้ำ้พเจำ้ไมส่ำมำรถฝำกเงนิเป็น เงนิสกลุต่ำงประเทศได ้ 
ขำ้พเจำ้อนุญำตใหธ้นำคำรท ำกำร แปลงเงนิฝำกทีเ่ป็นสกลุตำ่งประเทศเป็นสกุลเงนิบำท โดยใชอ้ตัรำแลก เปลีย่นทีธ่นำคำร 
ก ำหนด และท ำกำรโอนเงนิ ดงักล่ำวเขำ้บญัชอีอมทรพัยส์กลุเงนิบำททีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ปิดไวก้บัธนำคำรแลว้ 

4. ทัง้นีข้ำ้พเจำ้ตกลงปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขใดๆ ของธนำคำร ทีไ่ด ้
ก ำหนดขึน้ไวส้ ำหรบับญัชเีงนิฝำกสกุลต่ำงประเทศประเภท “เงนิฝำกประจ ำ” และ/หรอื “ออมทรพัย”์ 
ทัง้ทีม่อียู่แลว้หรอืทีจ่ะมขีึน้ในอนำคตโดยธนำคำรจะแจง้ใหท้รำบ รวมถงึขอ้ก ำหนดและ เงือ่นไขเหล่ำน้ัน 
มผีลบงัคบัใชก้บับญัชเีงนิฝำกทีเ่ป็นเงนิสกุลต่ำงประเทศประเภท “เงนิฝำกประจ ำ” และ/หรอื “ออมทรพัย”์ ทัง้ทีข่ำ้พเจำ้ 
ไดเ้ปิดบญัชไีวแ้ลว้ และทีข่ำ้พเจำ้ขอเปิดเพิม่ หรอื ตอ่อำยุ ในอนำคตทุกคร ัง้ไป  

5. บุคคลผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศในทีนี่ห้มำยถงึบุคคลไทย หรอืบุคคลผูไ้ดร้บัสญัชำตไิทยเท่ำน้ัน 
 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเพิม่เตมิส ำหรบับญัชเีงินฝากเงินตราต่างประเทศของผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ 

 

1. ตามขอ้ก าหนดของธนาคารซติีแ้บงก ์(“ธนาคาร”) ในการเปิดบญัชอีอมทรพัยส์กลุต่างประเทศกบัทางธนาคาร 

ขา้พเจา้ตกลงและรบัทราบขา้พเจา้จะตอ้งมหีรอืเปิดบญัชอีอมทรพัยใ์นสกลุเงนิบาทดว้ย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงือ่นไขการเปิดบญัชี

ออมทรพัยใ์นสกุลเงนิบาท  

2. ตามขอ้ก าหนดของธนาคาร ในการเปิดบญัชเีงนิฝากประจ าในสกลุต่างประเทศกบัทางธนาคาร ขา้พเจา้ตกลงและ

รบัทราบจะตอ้งมหีรอืเปิดบญัชอีอมทรพัยใ์นสกุลเงนิเดยีวกนัดว้ย ซึง่จะเป็นบญัชใีนการถอนเงนิเพือ่เปิดบญัชเีงนิฝากประจ า

ในสกุลเงนิเดยีวกนั และ/หรอืฝากเงนิเมือ่บญัชเีงนิฝากประจ าในสกุลเงนิเดยีวกนัครบก าหนด  

3. การฝาก/ถอน/โอนเงนิสกุลต่างประเทศจะตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายและระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยการควบคมุการ

แลกเปลีย่นเงนิตราของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยธนาคารมสีทิธิท์ีจ่ะคดิค่าธรรมเนียมไดต้ามทีธ่นาคารก าหนด

เป็นคร ัง้คราว และขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารหกัคา่ธรรมเนียมต่างๆ อนัเกดิจากการฝากหรอืถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีเ่ป็น

เงนิสกุลต่างประเทศตามอตัราทีธ่นาคารประกาศก าหนดเป็นคร ัง้คราว 

4. ทัง้นีข้า้พเจา้ตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใดๆ ของธนาคารทีไ่ดก้ าหนดขึน้ไวส้ าหรบับญัชเีงนิฝากสกลุ

ต่างประเทศประเภท “เงนิฝากประจ า” และ/หรอื “ออมทรพัย”์ ทัง้ทีม่อียู่แลว้หรอืทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตโดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบ 

รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่าน้ัน มผีลบงัคบัใชก้บับญัชเีงนิฝากทีเ่ป็นเงนิสกลุต่างประเทศประเภท “เงนิฝากประจ า” และ/

หรอื “ออมทรพัย”์ ทีข่า้พเจา้ขอเปิดเพิม่หรอืต่ออายุในอนาคตทุกคร ัง้ไป 

5. จ านวนเงนิฝากคร ัง้แรกและจ านวนเงนิฝากทีข่า้พเจา้และฝากเพิม่ในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจี านวนไมน่อ้ยกว่าจ านวน

ขัน้ต ่าทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคร ัง้คราว  

6. ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืยกเลกิกฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยการควบคุมการแลกเปลีย่น

เงนิตราดงักล่าว อนัสง่ผลใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถฝากเงนิเป็นเงนิสกุลตา่งประเทศได ้ขา้พเจา้อนุญาตใหธ้นาคารท าการแปลง

เงนิฝากทีเ่ป็นสกลุตา่งประเทศเป็นสกลุเงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารก าหนด และท าการโอนเงนิดงักล่าวเขา้

บญัชอีอมทรพัยส์กลุเงนิบาท 
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12. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรเชำ่ตูนิ้รภยั 

กำรเชำ่ตูนิ้รภยัในหอ้งเก็บตูนิ้รภยัของธนำคำร (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่ำ “ตูนิ้รภยั”) 

จะตอ้งอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้

 1.กำรเชำ่ตูนิ้รภยัแตล่ะคร ัง้จะมรีะยะเวลำกำรเชำ่หน่ึงปีนับตัง้แต่วนัทีผู่เ้ชำ่ ตกลงเชำ่ตูนิ้รภยัจำกธนำคำร 

และเมือ่ครบระยะเวลำกำรเชำ่ หำกผูเ้ชำ่มไิดแ้จง้ให ้ธนำคำรทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ยสองเดอืน กอ่นครบก ำหนดระยะเวลำเชำ่ 

ว่ำผูเ้ชำ่ประสงคจ์ะเลกิกำรเชำ่ ใหถ้อืวำ่ผูเ้ชำ่ตกลงเชำ่ตูนิ้รภยัต่อไปอกีเป็นเวลำ 1 

ปีโดยธนำคำรสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัอตัรำค่ำเชำ่ไดต้ำมสมควร ทัง้นี ้ผูเ้ชำ่จะตอ้งช ำระค่ำเชำ่ 

รำยปีล่วงหนำ้ใหแ้กธ่นำคำรไมช่ำ้กว่ำวนัทีค่รบก ำหนดระยะเวลำเชำ่ในแตล่ะปี ในระหว่ำงระยะเวลำเชำ่ดงักล่ำว 

คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง อำจบอกเลกิกำรเชำ่ตูนิ้รภยัได ้โดยส่งค ำบอกกลำ่วล่วงหนำ้แกอ่กีฝ่ำยหน่ึงไม่นอ้ยกว่ำ 

สองเดอืนกอ่นวนัทีคู่ส่ญัญำฝ่ำยน้ันประสงคจ์ะเลกิกำรเชำ่ โดยใหถ้อืวำ่กำรเชำ่ตูนิ้รภยัสิน้สดุลง 

ในวนัสุดทำ้ยทีคู่่สญัญำฝ่ำยดงักล่ำวระบุในค ำบอกกล่ำวเลกิสญัญำ ซึง่จะตอ้งเป็นเวลำไมน่อ้ยกว่ำสองเดอืน 

นับแต่วนัทีร่ะบุในค ำบอกกล่ำวน้ัน ในกรณีทีผู่เ้ชำ่เป็นฝ่ำยบอกเลกิกำรเชำ่ ผูเ้ชำ่จะตอ้งสง่มอบกุญแจทัง้หมด คนืแกธ่นำคำร 

ในวนัทีก่ำรเชำ่ตูนิ้รภยัสิน้สุดลง และธนำคำรจะไม่คนืเงนิค่ำเชำ่ทีช่  ำระแลว้ใหต้ำมส่วน ของระยะเวลำเชำ่ทีเ่หลอื 

 2.ธนำคำรมสีทิธิเ์ปลีย่นแปลงอตัรำค่ำเชำ่ตูนิ้รภยัไดโ้ดยมติอ้งบอกกล่ำวใหผู้เ้ชำ่ทรำบล่วงหนำ้ 

โดยกำรประกำศอตัรำคำ่เชำ่ใหม่ และวนัมผีลบงัคบัใชข้องอตัรำค่ำเชำ่ใหมต่ดิไว ้ณ ทีท่ ำกำรของธนำคำร 

หรอืประกำศโดยวธิอีืน่ใด 

 3.ในวนัทีผู่เ้ชำ่ตกลงเชำ่ตูนิ้รภยัจำกธนำคำร ผูเ้ชำ่ตกลงวำงเงนิมดัจ ำส ำหรบักญุแจตูนิ้รภยัตำมจ ำนวน 

ทีธ่นำคำรก ำหนด และเมือ่กำรเชำ่นีส้ิน้สดุ และผูเ้ชำ่ไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ตอ่ธนำคำรแลว้ ธนำคำรจะ 

คนืเงนิมดัจ ำดงักล่ำวแกผู่เ้ชำ่ ทัง้นีธ้นำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะน ำเงนิมดัจ ำซึง่ผูเ้ชำ่ใหไ้วก้บัธนำคำร มำช ำระหนี ้

ค่ำเสยีหำยหรอืค่ำธรรมเนียมทีย่งัคำ้งช ำระโดยไม่จ ำตอ้งแจง้ใหผู้เ้ชำ่ทรำบล่วงหนำ้ 

 4.ตูนิ้รภยันีจ้ะมกีุญแจควบคุมและกุญแจพเิศษอย่ำงละดอก กำรเปิด ตูนิ้รภยัจะเปิดไดก้็แตโ่ดยกำรใชกุ้ญแจ

สองดอกดงักล่ำวพรอ้มกนั โดยธนำคำรจะเป็นผูเ้ก็บกุญแจควบคุมและผูเ้ชำ่เป็นผูเ้ก็บกุญแจพเิศษ 

 5.ในวนัทีผู่เ้ชำ่ตกลงเชำ่ตูนิ้รภยัจำกธนำคำร ผูเ้ชำ่จะไดร้บักญุแจพเิศษ จำกธนำคำร 2 ดอก ส ำหรบัตูนิ้รภยัทีเ่ชำ่ 

และไม่วำ่ในกรณีใดๆ ผูเ้ชำ่จะตอ้ง ไม่ท ำกุญแจส ำรองส ำหรบักญุแจพเิศษขึน้มำใหม่อกี ถำ้กญุแจ

พเิศษดงักลำ่วหำยหรอืเสยีหำย ผูเ้ชำ่ตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบโดยพลนั โดยผูเ้ชำ่ยนิยอมใหธ้นำคำรยดึเงนิ ค่ำมดัจ ำกุญแจ

ไดร้วมทัง้ยนิยอมรบัผดิชอบในค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้อนัเน่ืองจำกกำรเปิด ท ำลำยและซอ่มแซม 

ตูนิ้รภยัตลอดจนกำรจดัท ำกุญแจพเิศษและกุญแจควบคมุขึน้ใหม่ ทัง้นีธ้นำคำรจะไม่รบัผดิชอบในควำมเสยีหำยใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้กบัทรพัยส์นิในตูนิ้รภยักอ่นทีผู่เ้ชำ่จะแจง้ใหธ้นำคำรทรำบเรือ่งกุญแจหำยและไม่ตอ้งรบัผดิชอบในกำรที ่บุคคลใดๆ 

ไดใ้ชก้ญุแจทีห่ำยไปน้ันเปิดตูนิ้รภยัทีผู่เ้ชำ่เชำ่จำกธนำคำรโดยไม่ชอบ เมือ่กำรเชำ่นีส้ิน้สุดลง ผูเ้ชำ่ตอ้งสง่คนืกุญแจ

พเิศษแกธ่นำคำรในสภำพทีด่ ี

 6.ในวนัทีผู่เ้ชำ่ตกลงเชำ่ตูนิ้รภยันี ้ผูเ้ชำ่จะตอ้งมอบตวัอย่ำงลำยมอืชือ่ของผูเ้ชำ่ ตำมแบบซึง่ธนำคำร ก ำหนดไว ้

เพือ่ธนำคำรน ำไปใชใ้นกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง ของบุคคลทีจ่ะเปิดและใชตู้นิ้รภยั และส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรซึง่ใหอ้ ำนำจบุคคลดงักล่ำวในกำรเปิดและใชตู้นิ้รภยัแกธ่นำคำร 

รวมทัง้หนังสอืรบัรองของนิตบุิคคล ซึง่ผูท้ีม่อี ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบุิคคลดงักล่ำวไดร้บัรองควำมถกูตอ้งแลว้ 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบับุคคลผูม้อี ำนำจ   กระท ำกำรแทนนิตบุิคคลในกำรเปิดและใชตู้นิ้รภยั 

ผูเ้ชำ่ตอ้งกรอกค ำขอเปลีย่นแปลงตำมแบบทีก่ ำหนด และตอ้งลงลำยมอืชือ่ในค ำขอและมอบแบบค ำขอดงักล่ำว 

พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรและหนังสอืรบัรอง (ในกรณีทีผู่เ้ชำ่เป็นนิตบุิคคล) 

ซึง่ผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบุิคคลดงักล่ำวได ้รบัรองควำมถูกตอ้งแลว้ไวก้บัธนำคำร ทัง้นีธ้นำคำรจะไม่ตอ้ง 

รบัผดิชอบต่อกำร เปิดตูนิ้รภยัโดยบุคคลทีไ่ม่ไดร้บัมอบอ ำนำจใดๆ จำกผูเ้ชำ่กอ่นกำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

 7. ผูเ้ชำ่อำจมอบอ ำนำจเป็นหนังสอืตำมแบบของธนำคำรใหบุ้คคลอืน่ใด  (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวำ่ “ผูร้บัมอบอ ำนำจ”) 

มอี ำนำจในกำรเปิดและใชตู้นิ้รภยันีไ้ด ้อยำ่งเชน่ผูเ้ชำ่ โดยผูเ้ชำ่จะตอ้งมอบหนังสอืมอบอ ำนำจ ดงักล่ำว 

ใหก้บัธนำคำรเพือ่ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของหนังสอืมอบอ ำนำจน้ัน ทัง้นีธ้นำคำรจะไม่รบัผดิชอบ ในกำรกระท ำใดๆ 

หรอืกำรละเวน้กำรกระท ำใดๆ ของผูร้บัมอบอ ำนำจ และจะไม่รบัผดิชอบเพือ่ควำมสูญหำย หรอืเสยีหำยใดๆ 

ซึง่อำจเกดิจำกกำรทีบุ่คคลใดๆ ใชต้รำประทบัปลอม หรอืปลอมตวัหรอืกำรใชโ้ดยไม่มอี ำนำจ 
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ซึง่ตรำประทบัของผูเ้ชำ่เพือ่เปิดและใชตู้นิ้รภยั โดยผูเ้ชำ่ตกลงชดใชค้่ำเสยีหำยใดๆ ใหแ้กธ่นำคำรอนัเกดิแก ่

กำรกระท ำโดยไมม่อี ำนำจใดๆ หรอืกำรกระท ำอนัเป็นกำรละเมดิของผูร้บัมอบอ านำจ 

 8. ผูเ้ชำ่จะขอเปิดตูนิ้รภยัไดใ้นเวลำเปิดท ำกำรของธนำคำร โดยกำรลงลำย มอืชือ่ในแบบค ำขอซึง่ธนำคำร ก ำหนด 

ถำ้หำกลำยมอืชือ่ในแบบค ำขอดงักล่ำวตรงกบัลำยมอืชือ่ทีใ่หไ้วก้บัธนำคำรตำมขอ้ 6. ผูเ้ชำ่จะไดร้บั 

กำรอนุญำตใหเ้ขำ้ไปในหอ้งเกบ็ตูนิ้รภยั พรอ้มกบัเจำ้หนำ้ทีธ่นำคำรและผูเ้ชำ่และเจำ้หนำ้ทีข่องธนำคำรจะรว่ม กนัเปิดตูนิ้รภยั 

แต่ในกรณีฉุกเฉิน ธนำคำรอำจขอใหผู้เ้ชำ่ออกจำกหอ้งเก็บตูนิ้รภยัไดโ้ดยพลนั และมสีทิธิท์ีจ่ะ 

ปิดหอ้งเก็บตูนิ้รภยัน้ันเป็นเวลำนำนเท่ำใดกไ็ด ้อน่ึง ในขณะทีม่กีำรเปิดหรอืปิดตูนิ้รภยัเพือ่เกบ็หรอืน ำทรพัยส์นิ ทีฝ่ำกออกมำ 

ถอืเป็นควำมรบัผดิชอบของผูเ้ชำ่แต่เพยีงฝ่ำยเดยีว โดยธนำคำรไมต่อ้งรบัผดิชอบใดๆ ในระหว่ำงน้ัน 

นอกจำกนีธ้นำคำรไมต่อ้งรบัผดิชอบตอ่ผูเ้ชำ่หรอืบุคคลใดๆ เน่ืองจำกหรอืเกีย่วเน่ืองกบั กำรเปิดหรอืปิดหอ้ง เก็บตูนิ้รภยั 

กำรตรวจสอบลำยมอืชือ่ และตรำประทบั หรอืกำรทีเ่จำ้หนำ้ทีข่องธนำคำรตดิตำมผูเ้ชำ่ไปเปิดตูนิ้รภยั 

และกำรอืน่ใดทีเ่กีย่วกบักำรเชำ่ตูนิ้รภยั ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขในกำรเชำ่ตูนิ้รภยันี ้

 9.ธนำคำรมสีทิธิอ์อกค ำสัง่หำ้มมใิหผู้เ้ชำ่เปิดตูนิ้รภยัในกรณีต่อไปนี ้โดยธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิชอบ 

ต่อควำมเสยีหำยใดๆ ซึง่เกดิจำกกำรทีธ่นำคำรออก ค ำสัง่หำ้มเชน่ว่ำน้ัน 

  1) เมือ่ธนำคำรเกดิควำมสงสยัเกีย่วกบัลำยมอืชือ่ในแบบค ำขอเปิดตูนิ้รภยั 

  2) เมือ่ผูเ้ชำ่คำ้งช ำระค่ำเชำ่หรอืค่ำธรรมเนียมใด 

  3) เมือ่ธนำคำรมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะมใิหก้ำรเปิดตูนิ้รภยัในกรณีฉุกเฉิน เพือ่ควำมปลอดภยั 

 10.ในกรณีผูเ้ชำ่ถงึแกก่รรม สำบสูญ ตกเป็นคนไรค้วำมสำมำรถ เสมอืน ไรค้วำมสำมำรถ หรอืลม้ละลำย 

ผูเ้ชำ่ตกลงใหก้ำรเชำ่นีส้ิน้สดุลงทนัท ีธนำคำรจะยนิยอมใหผู้จ้ดักำรมรดก ผูจ้ดักำรทรพัยส์นิ ผูอ้นุบำล 

ผูพ้ทิกัษห์รอืเจำ้พนักงำนพทิกัษท์รพัยข์องผูเ้ชำ่แลว้แต่กรณี ซึง่ปรำกฏชือ่อยู่ในค ำสัง่ของศำลและเป็นผูท้ีถ่อืกญุแจ

พเิศษทีธ่นำคำรไดม้อบใหแ้กผู่เ้ชำ่ในวนัทีผู่เ้ชำ่ตกลงเชำ่ตูนิ้รภยันีเ้ป็นผูเ้ปิด ตูนิ้รภยัน ำเอำของทีฝ่ำกทัง้หมดออก 

จำกตูนิ้รภยัได ้ในกรณีที ่เป็นกำรเชำ่ตูนิ้รภยัรว่มกนัโดยผูเ้ชำ่มำกกว่ำหน่ึงคน และหน่ึงในผูเ้ชำ่น้ันถงึแกก่รรม สำบสญู 

ตกเป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืลม้ละลำย ผูเ้ชำ่ตกลงใหก้ำรเชำ่นีส้ิน้สดุลงทนัท ีและให ้ธนำคำรมสีทิธิท์ี ่

จะไมอ่นุญำตใหผู้เ้ชำ่อืน่เปิดตูนิ้รภยั หำกผูจ้ดักำรมรดก ผูจ้ดักำรทรพัยส์นิ ผูอ้นุบำล ผูพ้ทิกัษ ์

หรอืเจำ้พนักงำนพทิกัษท์รพัยข์องผูเ้ชำ่ทีต่ำย สำบสูญ ตกเป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืลม้ละลำย ซึง่ปรำกฏชือ่ 

อยู่ในค ำสัง่ของศำล และผูเ้ชำ่อืน่จะไดร้ว่มกนัน ำกุญแจพเิศษพรอ้มหลกัฐำนดงักลำ่วแสดงตอ่ธนำคำรเพือ่ ขอเปิดตูนิ้รภยั 

และน ำเอำของทีฝ่ำกทัง้หมดออกจำกตูนิ้รภยั หรอืผูเ้ชำ่อืน่จะแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจแกธ่นำคำร 

โดยประกำรอืน่ว่ำผูเ้ชำ่อืน่น้ันมอี ำนำจเปิดหรอืน ำทรพัยส์นิ ออกไปจำกตูนิ้รภยั โดยไม่ท ำใหธ้นำคำรตอ้ง 

เสือ่มเสยีสทิธิแ์ละใหค้ ำรบัรองไดว้่ำธนำคำรไมต่อ้งรบัผดิชอบ ใดๆ จำกกำรอนุญำตใหเ้ปิดหรอืน ำทรพัยส์นิออก 

ไปจำกตูนิ้รภยัดงักล่ำว ธนำคำรจะยนิยอมใหบุ้คคลดงักล่ำวเปิดและน ำของทีฝ่ำกทัง้หมดออกจำกตูนิ้รภยัได ้

ในกรณีทีก่ำรเชำ่สิน้สุดลงดงักล่ำวในวรรคหน่ึงหรอืวรรคสองน้ัน ธนำคำร ไม่ตอ้งคนืค่ำเชำ่ทีผู่เ้ชำ่ไดช้ ำระไปแลว้ ล่วงหนำ้ 

 11.หำกมกีำรเชำ่ตูนิ้รภยัโดยผูเ้ชำ่หลำยคน ใหถ้อืว่ำผูเ้ชำ่ทัง้หมดรวมกนัเป็น ผูเ้ชำ่รว่ม 

และใหข้อ้ตกลงและเงือ่นไขกำรเชำ่นี ้ใชบ้งัคบัแกผู่เ้ชำ่ทัง้หมดเสมอืนเป็น ลูกหนีร้ว่มและเจำ้หนีร้ว่มกนั 

 12.ผูเ้ชำ่จะตอ้งไม่ใชตู้นิ้รภยัหรอืยอมใหใ้ชตู้นิ้รภยัเพือ่เก็บของเหลว วตัถุระเบดิ สิง่ของผดิกฎหมำย 

วตัถอุนัตรำยหรอืวตัถุอืน่ใด ซึง่อำจเป็นอนัตรำยรบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิควำมเดอืดรอ้นร ำคำแกผู่อ้ืน่ และในเวลำใดๆ 

เมือ่ธนำคำร รอ้งขอผูเ้ชำ่ตอ้งใหธ้นำคำรเขำ้ตรวจดูสิง่ของทีฝ่ำกในตูนิ้รภยัเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ ผูเ้ชำ่ไดป้ฏบิตั ิ

ตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของกำรเชำ่ 

 ในกรณีทีธ่นำคำรไดร้บัควำมเสยีหำย หรอืตอ้งรบัผดิชอบตอ่ผูอ้ืน่เน่ืองมำจำกกำรทีผู่เ้ชำ่กระท ำผดิ 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขใดๆ ของกำรเชำ่ ผูเ้ชำ่จะตอ้ง   รบัผดิชอบชดใชค้่ำเสยีหำยทัง้หมดอนัเน่ืองมำจำกกำร 

กระท ำผดิขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูเ้ชำ่ดงักล่ำวใหแ้กธ่นำคำร 

 13.ผูเ้ชำ่จะตอ้งไม่ใหเ้ชำ่ชว่ง หรอืโอนสทิธิก์ำรเชำ่ตูนิ้รภยัไมว่ำ่ทัง้หมดหรอื บำงส่วนแกบุ่คคลใด 

และตอ้งไมอ่นุญำตใหบุ้คคลใด นอกจำกผูร้บัมอบอ ำนำจตำม ขอ้ 8. ใชตู้นิ้รภยัหรอืส่วนใดส่วนหน่ึงของตูนิ้รภยั 

เวน้แต่จะไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกธนำคำรกอ่น 

 14.ธนำคำรจะเป็นผูเ้ดยีวทีจ่ะท ำกำรซอ่มหรอืเปลีย่นแต่กญุแจและลูกกญุแจของตูนิ้รภยัทัง้หมด 

ในกรณีทีต่อ้งมกีำรซอ่มหรอืเปลีย่นแมกุ่ญแจหรอืลูกกุญแจ ดงักลำ่ว อนัเน่ืองจำกควำมผดิของผูเ้ชำ่ 
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ซึง่มใิชเ่น่ืองมำจำกกำรใชส้อยตำมปกตแิลว้ ผูเ้ชำ่จะตอ้งเป็นผูร้บัภำระในค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดในกำรซอ่ม หรอื กำรเปลีย่น แม่

กุญแจหรอืลูกกญุแจดงักล่ำว 

 15.ธนำคำรไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรอืควำมเสยีหำยใดๆอนัเกดิแกท่รพัยส์นิทีผู่เ้ชำ่เก็บ อยู่ในตูนิ้รภยั 

 16.ธนำคำรไมม่คีวำมผกูพนัใดๆ ทีจ่ะตอ้งเอำประกนัทรพัยส์นิในตูนิ้รภยั แต่หำกธนำคำรไดจ้ดัท ำประกนั 

ทรพัยส์นิดงักลำ่ว ผูเ้ชำ่มคีวำมผูกพนัทีจ่ะจำ่ย เบีย้ประกนัและค่ำใชจ้่ำยอืน่ ๆ ทัง้หมดตำมทีธ่นำคำรจะไดแ้จง้ 

ใหท้รำบเป็นครำวๆ 

 17.ในกรณีผูเ้ชำ่ท ำผดิขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขใดๆ เกีย่วกบักำรเชำ่ตูนิ้รภยั หรอืผดินัดช ำระคำ่เชำ่ 

ธนำคำรจะบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพือ่ใหผู้เ้ชำ่ทรำบถงึกำรผดิขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขหรอืกำรผดินัด ดงักล่ำว 

และหำกผูเ้ชำ่ไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ภำยในสบิวนั หลงัจำกวนัทีธ่นำคำรไดส้่งค ำบอกกลำ่ว ดงักล่ำวน้ันใหแ้กผู่เ้ชำ่ 

ธนำคำรมสีทิธิบ์อกเลกิกำรเชำ่ไดท้นัทแีละเรยีกค่ำเสยีหำย ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ หรอือำจเกดิขึน้เน่ืองจำกควำมผดิ 

หรอืกำรผดินัดของผูเ้ชำ่ดงักลำ่วรวมทัง้รบิเงนิมดัจ ำทัง้หมดตำมขอ้ 3. โดยผูเ้ชำ่ไม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งใดๆ ทัง้สิน้จำกธนำคำร 

 18.หำกธนำคำรบอกเลกิกำรเชำ่ตูนิ้รภยักอ่นครบก ำหนดเวลำเชำ่นอกจำกทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 17. 

ธนำคำรจะบอกกล่ำวเป็นหนังสอื ไปยงัผูเ้ชำ่ล่วงหนำ้เป็นเวลำอย่ำงนอ้ยสองเดอืน และธนำคำรจะคนืเงนิค่ำเชำ่ 

แกผู่เ้ชำ่ตำมส่วนของระยะเวลำกำรเชำ่ทีเ่หลอื 

 19.เมือ่เกดิเหตุกำรณใ์ดเหตุกำรณห์น่ึงดงัตอ่ไปนี ้ผูเ้ชำ่จะตอ้งด ำเนินกำรขอเปิดตูนิ้รภยัและน ำเอำทรพัย ์

สนิทัง้หมดออกจำกตูนิ้รภยั รวมทัง้สง่มอบกญุแจคนืใหแ้กธ่นำคำร และรบัเอำเงนิมดัจ ำทีใ่หไ้วแ้กธ่นำคำรตำมขอ้ 3. ซึง่มเีหลอื 

หลงัจำกทีธ่นำคำรไดห้กัค่ำใชจ้่ำยหรอืค่ำเสยีหำยใด ๆ ไวแ้ลว้คนืภำยในเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดให ้

  1) เมือ่ผูเ้ชำ่ไม่ช ำระค่ำเชำ่เพือ่กำรต่ออำยุกำรเชำ่เมือ่ระยะเวลำกำรเชำ่สิน้สุดลง 

  2) เมือ่ผูเ้ชำ่บอกเลกิกำรเชำ่เป็นลำยลกัษณอ์กัษรแกธ่นำคำรกอ่นสิน้ก ำหนดเวลำกำรเชำ่หรอื 

  3) เมือ่ผูเ้ชำ่ไดร้บัหนังสอืบอกเลกิกำรเชำ่จำกธนำคำรกอ่นสิน้ก ำหนดเวลำกำรเชำ่ 

 20.หำกผูเ้ชำ่ไม่ด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 19. และเมือ่ธนำคำรไดบ้อกกลำ่วเป็นลำยลกัษณ ์อกัษรแกผู่เ้ชำ่ 

รวมทัง้ไดล้งประกำศค ำบอกกลำ่ว ดงักล่ำวในหนังสอืพมิพร์ำยวนัแห่งทอ้งถิน่อย่ำงนอ้ยสองฉบบั 

เป็นเวลำสำมวนัแจง้ใหผู้เ้ชำ่ปฏบิตัติำมทีก่ลำ่วมำในขอ้ 19. น้ัน ภำยในเวลำสำมเดอืนนับแต่วนัทีป่ระกำศ 

ในหนังสอืพมิพด์งักล่ำว หำกผูเ้ชำ่ยงัคงเพกิเฉย ใหธ้นำคำรมสีทิธิเ์ปิดหรอืท ำลำยตูนิ้รภยัเมือ่พน้ก ำหนดเวลำ 

สำมเดอืนดงักลำ่ว และน ำเอำทรพัยท์ีเ่ก็บในตูนิ้รภยัออกมำตตีรำปิดผนึกต่อหนำ้พนักงำนของธนำคำร 

หรอืทนำยควำมทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้จำกธนำคำรใหเ้ป็นผูท้ ำบญัชรีำยกำรทรพัยส์นิทีเ่ก็บไวใ้นตูนิ้รภยั ทรพัยส์นิ 

ซึง่ไดต้ตีรำปิดผนึกดงักล่ำวจะเก็บรกัษำไวใ้นสถำนทีซ่ ึง่ธนำคำร เห็นสมควรเพือ่รอกำรส่งคนืใหผู้เ้ชำ่หลงัจำก 

ทีผู่เ้ชำ่ไดช้ ำระค่ำเชำ่ทีค่ำ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรซอ่มแซม หรอืกำรเปลีย่นแม่กญุแจ และ/หรอืลกูกุญแจ 

และค่ำเก็บรกัษำตำมอตัรำทีธ่นำคำรประกำศก ำหนด ใหท้รำบเป็นคร ัง้เป็นครำวนับแต่วนัทีท่รพัยส์นิดงักล่ำว 

ถูกเก็บรกัษำไวต้ำมขอ้นี ้ถงึวนัทีผู่เ้ชำ่รบัมอบทรพัยส์นิน้ันคนืโดยครบถว้นแลว้ หำกผูเ้ชำ่ไมม่ำตดิต่อธนำคำร 

เพือ่ขอรบัทรพัยส์นิทีไ่ดม้กีำรตตีรำปิดผนึก ภำยในเวลำสองเดอืนนับแต่วนัทีธ่นำคำรด ำเนินกำรเปิดหรอื 

ท ำลำยตูนิ้รภยัดงักลำ่ว ไมว่่ำดว้ยเหตุผลประกำรใดกต็ำม ธนำคำรมสีทิธิน์ ำทรพัยส์นิทีไ่ดม้กีำรตตีรำปิดผนึก 

และเก็บรกัษำไวอ้อกขำยทอดตลำดและน ำเงนิทีไ่ดร้บั จำกกำรขำยทอดตลำด หลงัจำกหกัคำ่ใชจ้่ำยในกำร ขำยทอดตลำด 

แลว้ไปช ำระค่ำเชำ่ทีค่ำ้งช ำระคำ่เก็บรกัษำทรพัยส์นิทีข่ำยทอดตลำด และค่ำใชจ้่ำยเกีย่วเน่ือง 

กบักำรซอ่มแซมหรอืกำรเปลีย่นแม่กญุแจ และ/หรอืลกูกญุแจ หำกยงัมเีงนิเหลอือยู่อกีภำยหลงักำรช ำระ ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ 

ขำ้งตน้ ธนำคำรจะน ำเขำ้ฝำกไวบ้ญัชเีงนิฝำกประเภทไม่มดีอกเบีย้ เพือ่รอส่งคนืใหแ้กผู่เ้ชำ่ 

เมือ่ธนำคำรไดร้บักำรตดิต่อจำกผูเ้ชำ่เพือ่ขอรบัเงนิดงักล่ำวคนื ทัง้นี ้ผูเ้ชำ่รบัทรำบและยนิยอมใหธ้นำคำรหกัเงนิ 

ส่วนทีเ่หลอืดงักล่ำวเพือ่ช ำระค่ำธรรมเนียมใดๆ ทีธ่นำคำรเรยีกเก็บจำกผูเ้ชำ่ตำมอตัรำใดๆ ทีธ่นำคำรจะประกำศ 

ก ำหนดเป็นคร ัง้ครำว คดิค ำนวณนับแต่วนัทีธ่นำคำรน ำเงนิส่วนทีเ่หลอืดงักล่ำว มำฝำกไวใ้นบญัชเีงนิฝำกประเภท 

ไมม่ดีอกเบีย้จนกว่ำผูเ้ชำ่จะตดิต่อ ธนำคำรเพือ่ ขอรบัเงนิส่วนทีเ่หลอืคนืหรอืจนกวำ่เงนิจ ำนวนดงักลำ่วจะหมดไป 

หำกเงนิไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำด ไม่พอทีจ่ะช ำระค่ำใชจ้ำ่ยหรอืค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ขำ้งตน้ ผูเ้ชำ่จะตอ้งรบัผดิชอบ 

ต่อธนำคำรส ำหรบัจ ำนวนเงนิสว่นทีข่ำดอยู่ ซึง่ในทัง้สองกรณีดงักล่ำว ผูเ้ชำ่ตกลงว่ำผูเ้ชำ่จะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นำคำร 

ตอ้งรบัผดิชดใช ้ค่ำเสยีหำยหรอืเงนิจ ำนวนอืน่ใดใหแ้กผู่เ้ชำ่อกี 
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 21.ผูเ้ชำ่ตกลงว่ำผูเ้ชำ่จะไม่เรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยหรอืใชส้ทิธิเ์รยีกรอ้งใดๆ จำก ธนำคำรในกำรด ำเนินกำรที ่

ธนำคำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 20. 

 22.หำกตูนิ้รภยัหรอืทรพัยส์นิในตูนิ้รภยัหรอืทรพัยส์นิทีต่ตีรำปิดผนึกและเก็บรกัษำไวใ้นสถำนทีซ่ ึง่ธนำคำรเห็นสมคว

รตอ้งเสยีหำยหรอืถูกท ำลำยไปเน่ืองจำก ภยัธรรมชำต ิสงครำม กำรกบฏ จลำจล หรอืเหตุสุดวสิยัใดๆ ธนำคำรไมต่อ้ง 

รบัผดิชอบต่อผูเ้ชำ่แต่ประกำรใด 
 

13. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไป 

 นอกจำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะส ำหรบักำรใชบ้ญัชแีละบรกิำรของธนำคำร 

แต่ละประเภทแลว้ ขำ้พเจำ้ยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปดงัตอ่ไปนี ้              

 1.สทิธใินกำรหกักลบลบหนี ้

 ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้มหีนีค้งคำ้งตอ้งช ำระแกธ่นำคำร ธนำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะหกัเงนิ หรอืโอนเงนิฝำกในบญัช ี

ใดบญัชหีน่ึงหรอืทัง้หมดของขำ้พเจำ้ (ไม่ว่ำจะเป็นบญัช ีของขำ้พเจำ้คนเดยีวหรอืบญัชขีองขำ้พเจำ้รว่มกบัผูอ้ืน่) ตาม

จ ำนวนเงนิทีข่ำ้พเจำ้คำ้งกบัธนำคำร มำหกักลบช ำระหนึแ้กธ่นำคำรไดโ้ดยธนาคารจะแจง้เป็นหนังสอืใหท้ราบล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัท าการ 

 2. ค่ำใชจ้่ำย 

 ขำ้พเจำ้ยนิยอมเป็นผูช้ ำระค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียม ตลอดจนค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำงทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ี

เงนิฝำกและบรกิำรใดๆ ทีธ่นำคำรใหบ้รกิำรตำมค ำสัง่ของขำ้พเจำ้ ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเก็บซึง่ธนำคำรจะ 

ประกำศใหท้รำบเป็นคร ัง้ครำว รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชบ้ญัช ีและบรกิำร ของธนำคำร 

ทัง้นีธ้นำคำรอำจจ่ำยทดรองไปกอ่นแลว้หกัเอำจำกเงนิใน บญัชขีองขำ้พเจำ้กไ็ดห้รอืจะหกัเงนิ 

ในบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยตรงกไ็ด ้

 3. กำรส่งเอกสำรและกำรเปลีย่นทีอ่ยู่ 

 (ก) ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรสำมำรถเรยีกเก็บ รวบรวม เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง แกไ้ข เพิม่เตมิ จดัท ำฐำนขอ้มูล 

และ/หรอืจดัท ำขอ้มลูของขำ้พเจำ้ ใหเ้ป็นปัจจบุนั ซึง่หมำยรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัแต่เพยีงขอ้มูลทีอ่ยู่ 

สถำนทีท่ ำงำน/สถำนประกอบกำร อำชพี รำยได ้ตำมขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอ์กัษรอนัเชือ่ถอืไดท้ี ่

ธนำคำรไดร้บัมำไมว่่ำกรณีใดๆ หรอืด ำเนินกำรต่ำงๆ และ/หรอืตำมทีธ่นำคำรเห็นสมควรไดต้ลอดไป 

แมว้่ำขำ้พเจำ้จะไดปิ้ดบญัช ีหรอืยกเลกิกจิกำรใชบ้รกิำร ไปแลว้กต็ำม 

 (ข) กำรทีธ่นำคำรส่งเอกสำรหรอืหนังสอืใดๆ ใหแ้กข่ำ้พเจำ้โดยทำงไปรษณีย ์ตำมทีอ่ยู่ทีข่ำ้พเจำ้ไดใ้หไ้ว ้กบัธนำคำร 

คร ัง้ล่ำสุดหรอืส่งโดยโทรสำร ตำมหมำยเลขทีข่ำ้พเจำ้ใหไ้วก้บัธนำคำรคร ัง้ลำ่สดุ ใหถ้อืว่ำธนำคำร ไดจ้ดัส่ง 

ใหข้ำ้พเจำ้โดยชอบแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีสง่เอกสำรทำงโทรสำรธนำคำรอำจส่ง เอกสำรตน้ฉบบัโดยทำง 

ไปรษณียอ์กีคร ัง้หรอืไม่ก็ได ้

 (ค) ขำ้พเจำ้ตอ้งแจง้กำรเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ หรอืหมำยเลขโทรศพัท ์หรอื หมำยเลขโทรสำรใหธ้นำคำร 

ทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร (ไม่ว่ำโดยทำง ไปรษณีย ์หรอืทำงโทรสำร) หรอืแจง้ผำ่นทำงบรกิำรซติีโ้ฟน แบงกก์ิง้ โดยทนัท ี

 (ง) ในกรณีทีธ่นำคำรมหีนำ้ทีต่อ้งส่งใบแสดงยอดเงนิคงเหลอืในบญัช ีหรอืเอกสำรใดๆ ใหแ้กข่ำ้พเจำ้ 

หำกธนำคำรไดด้ ำเนินกำรส่งใบแสดงยอด เงนิ คงเหลอื หรอืเอกสำรดงักล่ำวโดยทำงไปรษณียไ์ปยงัทีอ่ยู่ลำ่สุดที ่

ขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ให ้ธนำคำรทรำบและไม่มผีูร้บัใบแสดงยอดเงนิคงเหลอืหรอืเอกสำร 

ดงักล่ำวตดิตอ่กนัสองคร ัง้ ขำ้พเจำ้ถอืวำ่หนำ้ทีข่องธนำคำรในกำรจดัสง่ใบแสดงยอดเงนิคงเหลอื 

หรอืเอกสำรดงักล่ำวเป็นอนัระงบัไปจนกว่ำ ขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ กำรเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ใหม่ ใหแ้กธ่นำคำรทรำบ 

ทัง้นีธ้นำคำรไมม่หีนำ้ทีต่อ้งรบัผดิชอบตอ่ขำ้พเจำ้ในควำมเสยีหำยใดๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเน่ืองจำกกำรไมไ่ดร้บั 

ใบแสดงยอดเงนิคงเหลอื หรอืเอกสำร ดงักลำ่ว 

 (จ) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ตดิตอ่กบัธนำคำรโดยทำงโทรสำรพรอ้มลงลำยมอืชือ่ ตำมตวัอย่ำงทีใ่หแ้กธ่นำคำร 

ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหท้ำงธนำคำร เชือ่ถอืค ำสัง่ทีส่ง่มำโดยทำงโทรสำร เสมอืนว่ำโทรสำรน้ันเป็นเหมอืนตน้ฉบบั 

ของเอกสำรและธนำคำรจะไมต่อ้งรบัผดิใดๆ กบัควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ เน่ืองจำกธนำคำรไดเ้ชือ่โดยสุจรติและ 

ไดป้ฏบิตัติำมค ำสัง่หรอืขอ้ควำมใดๆ ในโทรสำรน้ัน 

 4. บรกิำรเก็บเอกสำร 
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 ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ประสงคจ์ะใหธ้นำคำรเก็บเอกสำรของขำ้พเจำ้อนัเกีย่วกบับญัชหีรอืบรกิำรของธนำคำรและธนำคำ

รตกลงใหบ้รกิำรประเภทนีแ้กข่ำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรมสีทิธิจ์ะเปิดและจดักำรกบัเอกสำร 

ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชขีองขำ้พเจำ้และบรกิำรของธนำคำรไดท้ัง้สิน้ และธนำคำร จะจดัเก็บรกัษำ 

เอกสำรน้ันเป็นเวลำไม่เกนิ 6 เดอืน และหลงัจำกน้ันใหธ้นำคำรจดักำรสง่ใหข้ำ้พเจำ้ทำงไปรษณียต์ำมทีอ่ยู่ 

ทีข่ำ้พเจำ้ไดใ้หไ้วก้บัธนำคำร  ขำ้พเจำ้ตกลงว่ำ ขำ้พเจำ้จะไมเ่รยีกรอ้งใหธ้นำคำรตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำย 

หรอืเรยีกค่ำเสยีหำยใดๆซึง่เป็นผลสบืเน่ืองมำจำก กำรใหบ้รกิำรนีจ้ำก ธนำคำรเป็นอนัขำดและขำ้พเจำ้จะปกป้อง  
 

และชดใชค้่ำเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้แกธ่นำคำรอนัเน่ืองมำจำกบรกิำรเก็บเอกสำรทีธ่นำคำร ใหบ้รกิำรแกข่ำ้พเจำ้ และยนิยอม 

จ่ำยค่ำธรรมเนียมในอตัรำทืธ่นำคำรก ำหนดเป็นคร ัง้ครำวไป 

 5.กำรสละสทิธิ ์

 ธนำคำรอำจใชด้ลุพนิิจทีจ่ะสละสทิธิท์ีจ่ะบงัคบัใหข้ำ้พเจำ้ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด และเงือ่นไขในกำรใช ้

บญัชหีรอืบรกิำรใดๆ ทีธ่นำคำรไดเ้ปิดใหบ้รกิำรไดก้ำรสละสทิธิด์งักล่ำวจะไมม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อสทิธิข์อง 

ธนำคำรทีจ่ะบงัคบัใหข้ำ้พเจำ้ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขขอ้หน่ึงขอ้ใดในเวลำใดๆ ในอนำคต 

 6.กำรแกไ้ขระเบยีบขอ้บงัคบัเงือ่นไข และพธิกีำร 

 ธนำคำรทรงไวซ้ ึง่สทิธิท์ีจ่ะยกเลกิหรอืปรบัปรุงแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงระเบยีบขอ้ก ำหนดเงือ่นไขและ พธิกีำรใดๆ 

ส ำหรบักำรใชบ้ญัชแีละบรกิำรของธนำคำรรวมทัง้ขอ้ก ำหนดเรือ่งอตัรำดอกเบีย้ตำมทีธ่นำคำร เห็นสมควร 

และหำกขำ้พเจำ้ยงัใช ้บรกิำรน้ันๆ หรอืยงัเปิดบญัชน้ัีนๆ อยู่กบัธนำคำรใหถ้อืว่ำ ขำ้พเจำ้ตกลง 

ยนิยอมปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีธ่นำคำรปรบัปรุงแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงใหม่ตำมที ่ธนำคำรตดิ ประกำศไว ้ณ 

ทีท่ ำกำรของธนำคำรโดยทนัท ีโดยขำ้พเจำ้จะไม่โตแ้ยง้ใดๆ ทัง้สิน้ 

 7.ขอ้ยกเวน้ควำมรบัผดิ 

 (ก) ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหธ้นำคำรหกัภำษีออกจำกดอกเบีย้เงนิฝำกและธนำคำร 

ไม่ตอ้งรบัผดิชอบหรอืชดใชค้วำมเสยีหำยใดๆ แกข่ำ้พเจำ้ในกรณีทีค่่ำของเงนิทีน่ ำเขำ้ฝำกในบญัชขีองขำ้พเจำ้ ลดลง 

ขำ้พเจำ้จะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นำคำรตอ้งรบัผดิ ชดใชค้่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 

ในกรณีทีเ่งนิของขำ้พเจำ้ในบญัชเีงนิฝำกถกูยดึหรอือำยดัตำม ค ำสัง่ศำลหรอืค ำสัง่อืน่ใดของทำงรำชกำร 

 (ข) ธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมสูญหำย หรอืเสยีหำยทีเ่กดิขึน้แก ่ขำ้พเจำ้เน่ืองจำกค ำสัง่ของรฐับำล 

กฎหมำยภำษีอำกร ค ำสัง่เกีย่วกบักำรควบคมุกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำ หรอืดว้ยเหตอุืน่ใด 

ซึง่ไม่อยู่ในอ ำนำจกำรควบคมุของธนำคำร 

 (ค) ขำ้พเจำ้จะถอนเงนิและ/หรอืใชส้ทิธิเ์รยีกรอ้งทีม่อียู่เหนือภำระผูกพนัใดๆ 

ทีธ่นำคำรมตีอ่ขำ้พเจำ้ภำยใตข้อ้ก ำหนด และเงือ่นไขส ำหรบักำรใชบ้ญัช ีและบรกิำรของธนำคำรฉบบันี ้

ไดแ้ต่เฉพำะกบัธนำคำรซติีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพมหำนคร เท่ำน้ัน และขอสละสทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งกบัส ำนักงำนใหญ่ 

และ/หรอืสำขำอืน่ๆ หรอืบรษิทัในเครอืใดๆ ของธนำคำร 

 (ง) กำรถอนเงนิและภำระผูกพนัอืน่ใดใหต้ดิตอ่หรอืเรยีกรอ้งกบัธนำคำรซติีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ 

แต่เพยีงแห่งเดยีวเท่ำน้ัน และใหอ้ยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมำยของประเทศไทย (ซึง่รวมถงึพระรำชบญัญตั ิค ำสัง่ของรฐับำล 

พระรำชกฤษฎกีำ และกฎระเบยีบต่ำงๆ) ขำ้พเจำ้ยอมรบัว่ำธนำคำรซติีแ้บงกส์ำขำ กรุงเทพมหำนคร ไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ 

ต่อกำรทีไ่มอ่ำจจ่ำยหรอื โอนเงนิทีม่อียู่ในบญัชหีรอืจ่ำยเงนิตำม ตั๋วเงนิหรอืตรำสำรอืน่ใด เน่ืองจำกมขีอ้จ ำกดั หรอืขอ้หำ้ม 

กำรแลกเปลีย่นเงนิตรำ กำรโอนเงนิ กำรเรยีกรอ้งสทิธิ ์กำรโอนเงนิโดยไมส่มคัรใจ ภำวะสงครำม กำรจรำจล 

หรอืโดยเหตุอืน่ใดนอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร ทัง้สำขำอืน่ๆ หรอืบรษิทัในเครอืใดๆ ของธนำคำรก็ไม่จ ำเป็น 

ตอ้งรบัผดิชอบในกรณีเชน่นี ้

 (จ) ธนำคำรมสีทิธิ ์เปิดเผยขอ้มูลอนัเกีย่วกบับญัชขีองขำ้พเจำ้และกำรใชบ้รกิำรอืน่ใดของธนำคำร 

ใหแ้กท่ำงรำชกำรตำมทีไ่ดร้บัค ำรอ้งขอ 
 

8. เอกสำรและคูม่อืทีเ่กีย่วกบับญัชแีละบรกิำร 
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 (ก) ขำ้พเจำ้รบัทรำบและตกลงยอมรบัว่ำ คู่มอืและเอกสำรใดๆ เกีย่วกบักำรใชบ้ญัชแีละบรกิำรของธนำคำร 

ซึง่ธนำคำรไดม้อบใหข้ำ้พเจำ้ หรอืที ่ธนำคำรจะประกำศเพิม่เตมิตอ่ไปในภำยหนำ้น้ัน เป็นสว่นหน่ึงของขอ้ก ำหนด 

และเงือ่นไขนีด้ว้ย 

 (ข) ขำ้พเจำ้รบัทรำบและยนิยอมว่ำธนำคำรมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ขและ/หรอืยกเลกิบรกิำรนี ้

ทัง้หมดหรอืบำงส่วนไดต้ำมทีธ่นำคำรจะเห็น สมควร รวมถงึขอ้มลูต่ำงๆ ทีป่รำกฎในคู่มอืธนำคำรนี ้อำจเปลีย่นแปลงไดโ้ดย

ธนาคารจะแจง้เป็นหนังสอื และ/หรอืชอ่งทางบรกิารตา่งๆ ของธนาคาร เชน่ ณ. สาขาของธนาคาร และ/หรอื เว็บไซด ์อยา่ง

นอ้ย 30 วนั 

 (ค) ขำ้พเจำ้รบัทรำบและยนิยอมว่าธนาคารมสีทิธิท์ีจ่ะยกเลกิบรกิำรทัง้หมดหรอืบำงสว่นได ้

ตำมทีธ่นำคำรจะเห็นสมควร ในกรณีทีธ่นาคารพบเหตุอนัควรสงสยั หรอืเหตุใดๆ ซึง่อาจเกดิจากการไมสุ่จรติหรอืการไม่

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใหบ้รกิารของธนาคาร 

 9.กฏหมำยทีใ่ชบ้งัคบัและเขตอ ำนำจศำล  

 กฎหมำยของประเทศไทยเป็นกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัแกข่อ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรบักำรใชบ้ญัชแีละบรกิำร ใดๆ 

ทีธ่นำคำรไดเ้ปิดใหบ้รกิำรแกข่ำ้พเจำ้ ไม่ว่ำจะเกีย่วกบั เงนิตรำสกลุใดก็ตำม หำกมกีำรฟ้องรอ้งคด ี

ขำ้พเจำ้จะด ำเนินคดใีนศำลทีม่เีขตอ ำนำจ ในประเทศไทยเท่ำน้ัน แตธ่นำคำรมสีทิธทิีจ่ะด ำเนินคดกีบัขำ้พเจำ้ 

ในทุกเขตอ ำนำจ ศำลไม่วำ่ในประเทศใดๆ ก็ตำม 
 

หมำยเหต ุเจำ้ของบญัช ีและ/หรอืผูร้บับรกิำรใดๆ ทีธ่นำคำรไดเ้ปิดใหบ้รกิำรมสีทิธิไ์ดร้บัส ำเนำ ขอ้ก ำหนด 

และเงือ่นไขฉบบันีจ้ำกธนำคำรจ ำนวน 1 ชดุ 


