ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกำรใช้บญั ชี เงินฝำกและบริ กำรของธนำคำร
ข้ำพเจ้ำ ในฐำนะเจ้ำของบัญชีประเภทที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ สำขำกรุ งเทพมหำนคร (“ธนำคำร”) และ/หรื อในฐำนะลูกค้ำผูใ้ ช้บริ กำรของ
ธนำคำร ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในคำขอเปิ ดบัญชีและใช้บริ กำร และตำมรำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ขำ้ พเจ้ำจะตกลง กับธนำคำรเป็ นครั้งครำวว่ำข้ำพเจ้ำ
จะปฏิบตั ิตนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไข สำหรับกำรใช้บญั ชีและบริ กำรของธนำคำร ดังต่อไปนี้ และตกลงว่ำข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกำรใช้บญั ชี
เงินฝำกและบริ กำรของธนำคำรฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ ธนำคำรและข้ำพเจ้ำตกลงให้มีข้ ึนโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กล่ำวข้ำงต้น
เป็ นส่ วนหนึ่ งของคำขอเปิ ดบัญชีและใช้บริ กำรที่ขำ้ พเจ้ำได้ลงนำมและได้รับ ณ วันที่ขำ้ พเจ้ำได้ลงนำมไว้ให้แก่ธนำคำรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
1. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขทั่วไปเกีย่ วกับบัญชีเงินฝำก
กำรฝำกและกำรถอนเงินในบัญชี เงินฝำกทุกประเภทรวมทั้งบัญชี กระแสรำยวัน บัญชี ออมทรัพย์และบัญชีเงินฝำกประเภทมีกำหนดระยะเวลำ
จะอยูภ่ ำยใต้ บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปดังต่อไปนี้
กำรฝำกเงิน
1.ใบรับเงินฝำกที่สมบูรณ์จะต้องพิมพ์จำกระบบคอมพิวเตอร์ของธนำคำร
2.ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำฝำกเงินด้วยเงินสด ซึ่ งธนำคำรไม่สำมำรถจะตรวจนับ ได้ทนั ที อำทิ กำรฝำกเงินผ่ำนเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเครื่ อง ATM
ของธนำคำรซิต้ ีแบงก์ธนำคำรมีสิทธิ์รับเงินนั้นไว้และตรวจนับเงินดังกล่ำวในภำยหลังหำกจำนวนเงินในใบแจ้งกำรนำเงินเข้ำของข้ำพเจ้ำต่ำงกับจำนวนเงินที่
ธนำคำรนับได้ ให้ถือจำนวนที่ธนำคำรตรวจนับได้ตำมที่ระบุในใบรับเงินฝำกซึ่งได้พิมพ์ จำกระบบคอมพิวเตอร์ของธนำคำรเป็ นเด็ดขำด
กำรฝำกด้วยเช็ค
3.กำรนำเช็คฝำกเข้ำบัญชี ถือว่ำธนำคำรรับไว้เพื่อจัดกำรเรี ยกเก็บเงินตำมเช็คและข้ำพเจ้ำจะถอนเงินฝำกตำมเช็คนั้นได้ต่อเมื่อธนำคำรได้รับเงินตำม
เช็คนั้นและนำเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำเรี ยบร้อยแล้ว
4.ธนำคำรมีสิทธิ์ ปฏิเสธกำรรับหรื อเรี ยกเก็บเงินตำมเช็คที่ธนำคำรเห็นว่ำไม่สมบูรณ์หรื อมีขอ้ น่ำสงสัยเกี่ยวกับตัวเช็คนั้นหรื อเป็ นเช็คที่สงั่ จ่ำย
ในนำมของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ในนำมของข้ำพเจ้ำ และในกรณี ที่มีกำรสลักหลังเช็ค ข้ำพเจ้ำมีหน้ำที่จะต้องยืนยันควำมถูกต้องของกำรสลักหลังเช็คดังกล่ำวนั้น
ต่อธนำคำรเมื่อธนำคำรร้องขอรวมทั้งส่ งมอบเอกสำรต่ำงๆ ให้แก่ธนำคำรเพื่อยืนยันควำมถูกต้องของกำรสลักหลังตำมเช็คนั้น
เช็ค
5.เมื่อประสงค์จะได้สมุดเช็คเล่มใหม่ขำ้ พเจ้ำจะจัดทำคำขอซื้ อสมุดเช็คตำมแบบที่ธนำคำรกำหนด โดยลงลำยมือชื่ อเดี ยวกับที่ขำ้ พเจ้ำได้ให้
ตัวอย่ำงไว้กบั ธนำคำร หรื อดำเนินกำรสัง่ ซื้อสมุดเช็คผ่ำนทำงบริ กำร ซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง โดยยินยอมที่จะชำระอำกรแสตมป์ ตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด
พร้อมทั้งค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรออกเช็คในอัตรำที่ธนำคำรเรี ยกเก็บและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เกี่ยวกับเช็ค
6.นอกจำกกรณี ดงั กล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำตกลงให้ธนำคำรออกสมุดเช็คเล่มใหม่และจัดส่ งให้ขำ้ พเจ้ำโดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน ในทันทีที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนำคำรตรวจสอบพบว่ำข้ำพเจ้ำเหลือเช็คที่ยงั ไม่ได้ใช้ 5 ใบสุดท้ำยของสมุดเช็ค
7.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรหักเงินค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรออกเช็ค และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรออกเช็คที่ขำ้ พเจ้ำต้อง
ชำระให้แก่ ธนำคำรจำกบรรดำบัญชี เงินฝำกของข้ำพเจ้ำที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร
8.ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำได้ดำเนินกำรสัง่ ซื้ อสมุดเช็คผ่ำนทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟนแบงก์กิ้ง ข้ำพเจ้ำตกลงให้ธนำคำรส่ งสมุดเช็ค ที่ธนำคำรได้ออกให้แก่
ข้ำพเจ้ำตำมคำสั่งดังกล่ำวโดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังที่อยูล่ ่ำสุ ดของข้ำพเจ้ำที่ได้ ให้ไว้แก่ธนำคำร ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำ ได้ติดต่อขอซื้ อ สมุดเช็คจำก
พนักงำนของธนำคำร ณ ที่ทำกำรของธนำคำร ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำหำกข้ำพเจ้ำไม่ติดต่อ ขอรับสมุดเช็คที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำภำยในเวลำทำกำรของธนำคำร
ณ วันที่ขำ้ พเจ้ำได้ยนื่ คำขอซื้ อสมุดเช็คดังกล่ำวให้แก่พนักงำนของธนำคำร ธนำคำรจะส่ งสมุดเช็คให้แก่ขำ้ พเจ้ำไปยังที่อยูล่ ่ำสุ ดของข้ำพเจ้ำที่ได้ให้ไว้แก่
ธนำคำรโดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน ทั้งนี้ ธนำคำรจะไม่รับผิดชอบในควำมเสี ยหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นแก่ขำ้ พเจ้ำในกำรที่ธนำคำรได้ส่งสมุดเช็คไปยังที่อยู่
ของข้ำพเจ้ำตำมที่ได้ให้ไว้แก่ธนำคำร โดยทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน

รำยกำรไม่ถูกต้อง
9.ธนำคำรจะจัดทำใบแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี และจัดส่ งให้ขำ้ พเจ้ำเป็ นรำยเดือน ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ธนำคำรทรำบภำยใน 14 วันนับตั้งแต่
วันที่ธนำคำรได้ ออกใบแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีให้แก่ขำ้ พเจ้ำหำกมีรำยกำรไม่ถูกต้องปรำกฏในใบแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี ดงั กล่ำว มิฉะนั้นแล้ว
ธนำคำรจะถือว่ำรำยกำรที่ปรำกฏอยูใ่ นใบแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี ดงั กล่ำวเป็ นรำยกำรที่ถูกต้อง
กำรถอนเงินสด
10.กำรถอนเงินสดจะกระทำได้ต่อเมื่อข้ำพเจ้ำได้ดำเนิ นกำรตำมวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด โดยข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกำรเบิกถอนเงินสดจำกธนำคำร
สำมำรถ ทำได้หลำยวิธี ได้แก่
1. ข้ำพเจ้ำสำมำรถทำกำรเบิกถอนสดและรับเงิน ณ ที่ทำกำรของธนำคำรโดย
1.1. กำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรหน้ำเคำน์เตอร์ ซึ่ ง ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้ง ... (หน้ำ 2 และ 3) หรื อ
1.2. จำกเครื่ องฝำกและถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดกับเลขรหัสเอทีเอ็มที่
ธนำคำรออกให้ หรื อ
1.3. ข้ำพเจ้ำสำมำรถทำคำสัง่ ในกำรเบิกถอนเงินสดผ่ำนทำงบริ กำรซิต้ ีโฟนแบงก์กิ้งหรื อ โดยกำรใช้เลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัว (Telephone
Personal Identification Number (T-PIN)) ให้ธนำคำรจ่ำยเงินให้กบั ข้ำพเจ้ำ หรื อ บุคคลอื่นโดยข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบตั ิ ตำมข้อกำหนด
และ เงื่อนไขกำรใช้บริ กำรซิต้ ีโฟนแบงก์กิ้งที่ธนำคำรจัดส่ งให้ทุก ประกำร หรื อ
1.4. เมื่อข้ำพเจ้ำออกเช็คสัง่ จ่ำยเงินจำกบัญชี กระแสรำยวันที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั ธนำคำร
1.5. โดยวิธีกำรอื่นใดที่ธนำคำรจะกำหนดและแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบเพิ่มเติมในอนำคต
2. ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำบรรดำธุรกรรมใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรถอนเงินสด กำรโอนเงิน หรื อธุรกรรมประกำร อื่นใด ๆ ที่กระทำโดยมี
คำสัง่ ผ่ำนทำงบริ กำรซิต้ ีแบงก์ ออนไลน์ และ/หรื อ บริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ไม่วำ่ จะเป็ นกำรใช้บริ กำรผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำร (CitiPhone Banking
Officer) หรื อโดยกำรใช้เลข รหัสประจำตัวทางโทรศัพท์ (Telephone Personal Identifucation Number) ที่ธนำคำรได้ออกและแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำ ทรำบกับระบบ
บริ กำรโทรศัพท์อตั โนมัติ (Automatic Voice Response) หรื อโดยวิธีกำรอื่นใดที่ธนำคำร จะได้กำหนดและแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลง ที่จะ
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ บริ กำรซิ ต้ ีแบงก์ ออนไลน์ และ/หรื อ บริ กำรซิ ต้ ีโฟนแบงก์กิ้ง ตำมที่ระบุไว้ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกำรใช้
บัญชีเงินฝำกและบริ กำรของธนำคำรฉบับนี้ และ/หรื อ ที่จะกำหนดขึ้นในอนำคตทุกประกำร รวมถึงผูกพันตำมสัญญำข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริ กำรนั้น ๆ
ทุก ประกำร โดยข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งชื่อ นำมสกุล รำยละเอียดเกี่ยวกับบัญชี และจำนวนเงินที่ประสงค์จะเบิกถอนให้ธนำคำรทรำบ พร้อมทั้งลงลำยมือชื่ อเดียว
กับที่ขำ้ พเจ้ำได้ให้ตวั อย่ำงไว้กบั ธนำคำร ในใบแจ้งกำรถอนเงินตำมแบบที่ธนำคำรกำหนด ทั้งนี้ ธนำคำรไม่มีควำมผูกพันที่จะต้องตรวจสอบลำยมือชื่ ออื่นใด
ของข้ำพเจ้ำ นอกจำกลำยมือชื่ อซึ่ งข้ำพเจ้ำให้ตวั อย่ำงไว้กบั ธนำคำรเท่ำนั้น
11.ข้ำพเจ้ำจะลงลำยมือชื่อกำกับทุกแห่ งที่มีกำรแก้ไขในใบแจ้งกำรถอนเงินสดหรื อในเช็คที่ออกโดยข้ำพเจ้ำ
12.ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิ์ที่จะถอนเงินสดเกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี ใดๆ แม้วำ่ จะเป็ นกำรชัว่ ครำวก็ตำม เว้นแต่จะมีขอ้ ตกลงกับธนำคำรก่อน อย่ำงไร
ก็ตำม แม้เงินฝำกคงเหลือในบัญชี ของข้ำพเจ้ำมีไม่พอจ่ำยตำมเช็ค ธนำคำรอำจจะผ่อนผันให้มีกำรถอนเงินสดหรื อจ่ำยเงินตำมเช็คนั้นได้ ตำมแต่ธนำคำรจะเห็น
สมควรโดยมิพกั ต้องบอกกล่ำวให้ขำ้ พเจ้ำทรำบก่อน ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือเสมือน ว่ำข้ำพเจ้ำได้เบิกเงินเกินบัญชี จำกธนำคำร และข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนที่จะ
จ่ำยหนี้ จำนวนดังกล่ำวคืนให้ ธนำคำรทันทีที่ธนำคำรเรี ยกร้อง พร้ อมดอกเบี้ยในอัตรำที่ธนำคำรเรี ยกเก็บสำหรับหนี้ เบิกเงินเกินบัญชี
ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี
13.ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะรักษำยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี หรื อยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำโดยเฉลี่ยในบัญชี แต่ละเดือนของข้ำพเจ้ำตำมจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ธนำคำรประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว หำกข้ำพเจ้ำไม่รักษำยอดคงเหลือ ขั้นต่ำในบัญชี ไว้ธนำคำรมีสิทธิ์ ที่จะเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรในอัตรำที่ธนำคำรประกำศ
กำหนดเป็ นครั้งครำวจำกข้ำพเจ้ำ หรื อหักเงินค่ำบริ กำรนั้นจำกบัญชี ของข้ำพเจ้ำ
14.ระบบบัญชีเงินฝำกรวม (Total Relationship Banking (TRB))
14.1 นอกเหนือจำกข้อ 13. ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำข้ำพเจ้ำจะต้องดำรงยอดเงินฝำกรวมของทุกบัญชี ที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั ธนำคำร
รวมทั้งใบเงินฝำกประจำ (TD Advice) ไม่วำ่ จำนวนเงินดังกล่ำวจะมีสกุลเป็ นบำทหรื อสกุลเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวน
ที่ธนำคำรกำหนด
14.2 ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถดำรงยอดเงินโดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนได้ ตำมจำนวนที่ธนำคำรกำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำร
หักเงินค่ำบริ กำรจำกบัญชี เงินฝำกของข้ำพเจ้ำได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำโดยธนำคำรมีสิทธิ์ ที่จะเลือกหักเงินค่ำบริ กำรดังกล่ำวจำก
บัญชีเงินฝำกบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั ธนำคำรก็ได้

14.3 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ในกรณี ที่ธนำคำรหักเงินค่ำบริ กำรจำกบัญชี เงินตรำต่ำงประเทศธนำคำรจะคำนวณเงินค่ำบริ กำรตำม
อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเดือนนั้น โดยที่ธนำคำรไม่ตอ้ งประกำศอัตรำดังกล่ำวให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ
14.4 ข้ำพเจ้ำตกลงให้ธนำคำรนำวิธีกำรหักบัญชี ดงั กล่ำวข้ำงต้นมำใช้บงั คับในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำมีภำระที่จะต้องชำระเงินค่ำธรรมเนี ยม
และ/หรื อค่ำบริ กำรอื่นใดแก่ธนำคำร
ดอกเบี้ย
15.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกหรื ออัตรำดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจำกข้ำพเจ้ำในเวลำใดๆ ก็ได้ตำมแต่ธนำคำรจะเห็น
สมควรตำมอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนำคำรแห่ งประเทศไทยหรื อตำมอัตรำที่กำหนดโดยกระทรวงกำรคลัง ณ เวลำเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยกเก็บ ซึ่งธนำคำร
จะประกำศ อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกให้ทรำบเป็ นกำรทัว่ ไป และจะแจ้งอัตรำดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บจำกข้ำพเจ้ำให้ขำ้ พเจ้ำทรำบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง ในกรณี ที่
ธนำคำรจ่ำยดอกเบี้ยให้กบั ข้ำพเจ้ำไปก่อนครบกำหนดสำมเดือน (หรื อระยะเวลำอื่นใดที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยประกำศกำหนดว่ำเป็ นระยะเวลำ ฝำกเงิน
ขั้นต่ำสำหรับกำรจ่ำยดอกเบี้ยเงินฝำกของธนำคำรพำณิ ชย์) และข้ำพเจ้ำถอนเงินฝำกก่อนครบกำหนดระยะเวลำขั้นต่ำดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้
ดอกเบี้ยที่รับไปสำหรับระยะเวลำดังกล่ำวคืนให้กบั ธนำคำร โดยข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรใช้สิทธิ์ หักกลบลบหนี้ กบั เงินฝำกของข้ำพเจ้ำได้ตำมข้อ 12.
(ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไป) ของหนังสื อฉบับนี้
บัญชีเงินฝำกที่เป็ นเงินบำท
16.ข้ำพเจ้ำจะถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกที่เป็ นสกุลเงินบำทในสกุลเงินบำทเท่ำนั้น
บัญชีเงินฝำกที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศ
17.กำรฝำกและถอนเงินสกุลต่ำงประเทศจะต้องอยูภ่ ำยใต้บงั คับกฎหมำยและระเบียบปฏิบตั ิวำ่ ด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ หำกธนำคำร
อนุมตั ิให้ถอนเงินสกุลต่ำงประเทศที่เป็ นคนละสกุลกับสกุลที่ฝำก ธนำคำรมีสิทธิ์ที่จะคิดค่ำธรรมเนียมได้ตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
18.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรหักค่ำธรรมเนียมต่ำงๆอันเกิดจำกกำรถอนเงินจำกบัญชี เงินฝำกที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด
โดยคำนวณตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเดือนนั้น

บัญชีที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว
19.หำกข้ำพเจ้ำไม่ถอนเงินหรื อฝำกเงินเป็ นระยะเวลำติดต่อกัน 12 เดือน หรื อระยะเวลำอื่นตำมที่ธนำคำรประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว ให้ถือ
ว่ำบัญชีของข้ำพเจ้ำไม่มีกำรเคลื่อนไหว ในกรณี เช่นว่ำนี้ขำ้ พเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ก.ปิ ดบัญชีและ/หรื อหยุดให้บริ กำรใดๆ หรื อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีน้ นั
ข.เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมหรื อค่ำบริ กำรใดๆ จำกข้ำพเจ้ำ

ลำยมือชื่อร่ วมและบัญชี ร่วม
20.ในกรณี ที่ผมู้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อร่ วมมีคำสัง่ แตกต่ำงกัน ธนำคำรมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่ อคนใดคนหนึ่ง
หรื อทุกคนก็ได้
21.ในกรณี บญั ชีร่วมซึ่ งผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่ อเพียงคนเดียวในจำนวนผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่ อหลำยคนมีอำนำจในกำรถอนเงินได้ หำกผูม้ ีอำนำจลง
ลำยมือชื่อคนใดคนหนึ่งตำยหรื อล้มละลำย ผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่ออื่นมีสิทธิ์ที่จะถอนเงินได้ และเหตุกำรณ์ตำย ล้มละลำย วิกลจริ ต หรื อไร้ควำมสำมำรถ
ของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อคนใดคนหนึ่งหรื อหลำยคนจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ์กำรถอนเงิน ดังกล่ำว
ในกรณี บญั ชีร่วมซึ่ งผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่ อหลำยคนต้องลงลำยมือชื่ อร่ วมกันในกำรถอนเงิน
ก.ถ้ำผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่ อร่ วมคนหนึ่ งคนใดตำย กำรถอนเงินจะทำได้โดย ผูร้ ับพินยั กรรมหรื อผูจ้ ดั กำรมรดกของผูต้ ำยลงลำยมือชื่ อร่ วมกับผูม้ ี
อำนำจลงลำยมือชื่อที่ยงั มีชีวิตอยู่ ซึ่ งผูร้ ับพินยั กรรมหรื อผูจ้ ดั กำรมรดกดังกล่ำว ต้องแสดงหลักฐำนกำรเป็ นผูร้ ับพินยั กรรมหรื อผูจ้ ดั กำรมรดก เป็ นที่น่ำพอใจ
แก่ธนำคำร

ข.ถ้ำผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่ อร่ วมคนหนึ่งคนใดล้มละลำย กำรถอนเงินโดย ผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อร่ วมอีกคนหนึ่ งจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลผูน้ ้ นั แสดง
หลักฐำนเป็ นที่น่ำพอใจแก่ธนำคำรว่ำเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์ผดู ้ ูแลกิจกำรทรัพย์สินของบุคคล ล้มละลำยนั้นยินยอมด้วยกับกำรถอนเงิน
กำรโอน
22.ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำจำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำได้ฝำกไว้กบั ธนำคำรทั้งหมดนั้น ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถนำไปจำนำหรื อโอนหรื อหักชำระหนี้ ใดๆ ให้แก่บุคคล
ที่สำมในลักษณะเป็ นประกันหนี้ ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจำกธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน
คำสัง่ ระงับกำรจ่ำย
23.หำกข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะระงับกำรสัง่ จ่ำยเช็คฉบับใดฉบับหนึ่ ง ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(ยกเว้นกำรแจ้งระงับกำรจ่ำย เงินตำมเช็คทำงบริ กำรซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง โดยผ่ำนระบบบริ กำรทำงโทรศัพท์อตั โนมัติ (CitiPhone Self-Service Banking)
ซึ่งไม่จำเป็ นต้องทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร)โดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่ำวให้ชดั เจน และธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกธนำคำรมองข้ำม
หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมคำแจ้งนั้นก็ตำม และธนำคำรมีสิทธิ์ที่จะเก็บค่ำธรรมเนี ยมในกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำ ที่ให้ระงับกำรจ่ำยเงินตำมเช็คนั้นได้
ระบบข้อมูลรวม
24.ระบบข้อมูลรวม (Global Relationship Banking)
24.1 เพื่อสิ ทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคาร ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตลอดจนข้อมูลทำงกำรเงิน
ของข้ำพเจ้ำต่อธนำคำรและยินยอมให้ธนำคำรใช้ขอ้ มูล ดังกล่ำวร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ในเครื อของธนำคำรหรื อบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี เงินฝำก
และกำรใช้บริ กำรของธนำคำรของข้ำพเจ้ำ
24.2 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำข้อมูลบัญชีเงินฝำกและข้อมูลกำรใช้บริ กำรของธนำคำรของข้ำพเจ้ำทุกรำยกำร จะปรำกฏรวมกันอยูใ่ น
ใบแจ้งยอดบัญชีรวม (Consolidated Statement) ที่ธนำคำรออกและจัดส่ งให้แก่ขำ้ พเจ้ำเป็ นรำยเดือน และปรำกฏรำยกำรบนจอคอมพิวเตอร์ของธนำคำร
ซึ่งข้ำพเจ้ำสำมำรถตรวจสอบได้ จำกเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ดงั กล่ำว
24.3 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของข้ำพเจ้ำจะมีผลเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นที่ปรำกฏ
ในบัญชีเงินฝำก และกำรใช้บริ กำรของธนำคำรของข้ำพเจ้ำ ซึ่งรวมถึงบริ ษทั ในเครื อของธนำคำร
กำรเปิ ดบัญชีเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ
25. ใบคำขอเปิ ดบัญชี (One Step Relationship Opening - OSRO)
25.1 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ OSRO คือ ใบคำขอใช้บริ กำรที่ธนำคำรจัดให้แก่ขำ้ พเจ้ำซึ่ งเป็ นลูกค้ำของธนำคำร เพื่อควำมสะดวก
ในกำรใช้ใบคำขอนี้เพื่อเปิ ดบัญชีใดๆที่ธนำคำรจัดให้มีข้ ึน โดยที่ขำ้ พเจ้ำเพียงกรอกข้อมูลและลงนำมในแบบฟอร์มขอใช้บริ กำร OSRO ข้ำพเจ้ำก็จะ
สำมำรถขอเปิ ดบัญชีใดๆ หรื อเพิ่มแติม ตำมที่ขำ้ พเจ้ำต้องกำรและตำมที่ธนำคำรกำหนด โดยที่ขำ้ พเจ้ำไม่ตอ้ งแจ้งข้อมูลส่ วนบุคคล
และลงนำมในเอกสำรอื่นใดอีก
25.2 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะเปิ ดบัญชี เงินฝำกเพิ่มเติม ไม่วำ่ จะเป็ นบัญชี เงินฝำกประเภทใด
รวมตลอดถึงบัญชีเงินฝำกประจำ (TD) นอกจำกบัญชี ที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรอยูก่ ่อนแล้ว
ข้ำพเจ้ำสำมำรถดำเนินกำรได้โดยวิธีกำรแจ้งควำมจำนงผ่ำนบริ กำรซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง
26.ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เลขรหัสเอทีเอ็ม (PIN) และ/ หรื อเลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัว (T-PIN) ที่ธนำคำรได้ออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ หรื อ
เลขรหัสเอทีเอ็ม และ/หรื อเลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวที่ขำ้ พเจ้ำได้ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงมีผลสมบูรณ์แล้วกระทำเป็ นธุรกรรมใดๆ กับธนำคำร
กำรนั้นย่อมมีผลสมบูรณ์ ผูกพันข้ำพเจ้ำ โดยที่ขำ้ พเจ้ำไม่ตอ้ งลงนำมในเอกสำรใดๆ อีก
คำสัง่ ถำวร และ/หรื อคำสัง่ พิเศษ
27.คำสัง่ ถำวร และ/คำสัง่ พิเศษ
27.1 นอกเหนือจำกกำรใช้บริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำเพื่อควำมสะดวกในกำรโอนเงินจำกบัญชี ที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั
ธนำคำร ข้ำพเจ้ำสำมำรถแสดง คำสัง่ ถำวร และ/หรื อคำสัง่ พิเศษ เพื่อให้ธนำคำรดำเนินกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี เงินฝำกของข้ำพเจ้ำที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร
หรื อโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำรไปยังบัญชี เงินฝำกของข้ำพเจ้ำที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำรอื่นหรื อไปยังบัญชี เงินฝำกของบุคคลที่สำม
หรื อเป็ นกำรโอนเพื่อจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคหรื อบริ กำรต่ำงๆ ก็ตำม ตำมรำยละเอียดชื่อและหมำยเลขบัญชีและวันที่ที่จะให้ธนำคำรดำเนินกำรโอนเงิน

27.2 คำสัง่ ถำวร คือ คำสัง่ เป็ นหนังสื อที่ขำ้ พเจ้ำขอให้ธนำคำรดำเนิ นกำรโอนเงินตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในคำสัง่ ดังกล่ำวตลอดไป
หรื อจนกว่ำ จะสิ้นสุดตำมวันเวลำที่แจ้งไว้หรื อจนกว่ำธนำคำรจะได้รับหนังสื อแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง หรื อระงับคำสั่งดังกล่ำวจำกข้ำพเจ้ำ
27.3 คำสัง่ พิเศษ คือ คำสัง่ เป็ นหนังสื อที่ขำ้ พเจ้ำร้องขอให้ธนำคำร ดำเนินกำรโอนเงินตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในคำสัง่ เป็ นครั้งครำว
27.4 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อ ระงับคำสัง่ ถำวร และ/หรื อ คำสัง่ พิเศษข้ำพเจ้ำจะต้อง
ดำเนินกำรแจ้งผ่านทางสาขาของธนาคาร
27.5 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ คำสั่งถำวร และ/หรื อ คำสัง่ พิเศษ จะมีผลบังคับ (5) วันทำกำรถัดจำกวันที่ธนำคำรได้รับคำสั่งจำกข้ำพเจ้ำ
27.6 ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะชำระค่ำบริ กำรให้แก่ธนำคำรตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนด โดยยินยอมให้ธนำคำรหักค่ำบริ กำรดังกล่ำวทุกครั้ง
ที่ธนำคำรดำเนินกำรโอนเงินตำมคำสั่งของข้ำพเจ้ำจำกบัญชี เงินฝำกของข้ำพเจ้ำที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร โดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ
27.7 ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงยอมรับว่ำธนำคำรจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบในควำมเสี ยหำยใดๆที่เกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรที่ธนำคำรได้
กระทำกำรใดๆ ไปตำม คำสัง่ ถำวร และ/หรื อคำสัง่ พิเศษของข้ำพเจ้ำ เว้นแต่ควำมเสี ยหำยนั้นเกิดขึ้นเพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงของธนำคำร
ภำษี
28.ภำษี
28.1 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำมีภำระที่จะต้องชำระค่ำภำษี อันเกิดจำกบัญชี เงินฝำกบัญชี ใดบัญชี หนึ่ งของข้ำพเจ้ำ
แต่ปรำกฏว่ำบัญชีดงั กล่ำว มีจำนวนเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อค่ำภำษี ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรหักค่ำภำษี ดังกล่ำวจำกบัญชี เงินฝำกของข้ำพเจ้ำบัญชี อื่น
ที่มีจำนวนเงินคงเหลือพอที่จะชำระค่ำภำษีได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ
28.2 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำในกรณี ที่ขอเปิ ดบัญชี หรื อขอใช้บริ กำรต่ำงๆ กับธนำคำร หำกข้ำพเจ้ำเป็ นคนสัญชำติอเมริ กนั (U.S. Citizen)
หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กำ (Green Card Holder) ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งเลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกร (Taxpayer Identification Number)
ที่ทำงกำรสหรัฐออกให้ ให้แก่ธนำคำร ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษีอำกรที่ขำ้ พเจ้ำแจ้งดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่ธนำคำรเป็ นเลขประจำตัว
ผูเ้ สี ยภำษีอำกร ที่ถูกต้อง
28.3 ถ้ำในขณะที่ขอเปิ ดบัญชี หรื อขอใช้บริ กำรต่ำงๆ กับธนำคำรข้ำพเจ้ำไม่ได้เป็ นคนสัญชำติอเมริ กนั หรื อไม่ได้เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญำต
ให้มีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กำ แต่ต่อมำข้ำพเจ้ำได้รับสัญชำติอเมริ กนั หรื อได้รับอนุญำตให้เป็ น ผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กำ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งเลขประจำตัว
ผูเ้ สี ยภำษีอำกรที่ขำ้ พเจ้ำได้รับตำมกฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริ กำให้ธนำคำรทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ขำ้ พเจ้ำทรำบ
28.4 ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกำรแจ้งข้อควำมเท็จหรื อปกปิ ดข้อควำมจริ งเกี่ยวกับสถำนะทำงสัญชำติหรื อถิ่นที่อยูข่ องคนในสังกัดประเทศ
สหรัฐอเมริ กำอำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำยของสหรัฐฯ และเพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยภำษีอำกรของสหรัฐฯสำมำรถกระทำได้ขำ้ พเจ้ำตกลงสละเอกสิ ทธิ์
ที่จะได้รับควำมคุม้ ครองเรื่ องควำมลับ และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ต่ำงๆ และยินยอมให้ธนำคำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้
28.5 ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำต้องถูกหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำธนำคำรจะไม่ออกและจัดส่ งหนังสื อรับรองกำรหักภำษี ณ
ที่จ่ำยให้แก่ขำ้ พเจ้ำ เว้นแต่ขำ้ พเจ้ำจะร้องขอต่อธนำคำร
กำรโอนเงินโดยคำสั่งของลูกค้ำ Manually Initiated Funds Transfers (“MIFT”)
29.ธนำคำรได้เสนอวิธีกำรโอนเงินโดยข้ำพเจ้ำสำมำรถมีคำสัง่ หรื อติดต่อ ธนำคำรผ่ำนวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ขำ้ พเจ้ำได้รับทรำบถึง
ควำมเสี่ ยงของวิธีกำรดังกล่ำวและได้ร้องขอให้ธนำคำรรับคำสัง่ หรื อกำรติดต่อโดยผ่ำนวิธีกำร ซึ่งข้ำพเจ้ำเลือกและได้ระบุในแบบฟอร์มของธนำคำร
(“แบบฟอร์ม”) กำรใช้วิธีกำรโอนเงินโดยคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำจะอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
29.1 ข้ำพเจ้ำจะนำส่ งเอกสำร (ก) แบบฟอร์มต้นฉบับซึ่งกรอกข้อควำม และลงนำม (ข) เอกสำรอื่นๆ ตำมที่ธนำคำรร้องขอเพื่อเป็ น
หลักฐำนว่ำกำรออกคำสั่งและเอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้มีกำรออกอย่ำงถูกต้อง
29.2 ข้ำพเจ้ำอำจจะเพิ่มเติมหรื อขีดฆ่ำออกซึ่งหมำยเลขบัญชี หมำยเลข โทรศัพท์และชื่อ โดยกำรส่ งแบบฟอร์มซึ่ งลงนำมให้แก่ธนำคำร
ซึ่งจะมีผลหลังจำก ที่ธนำคำรได้รับแบบฟอร์ มแล้วเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำงำน และจะไม่มีผล กระทบถึงกำรกระทำหรื อกำรไม่ได้กระทำกำรใดๆ
ของธนำคำรก่อนวันที่มีผล
29.3 ข้ำพเจ้ำจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำสัง่ ในแบบฟอร์ มไว้เป็ นควำมลับ โดยจะเปิ ดเผยให้เฉพำะพนักงำนและลูกจ้ำงซึ่งมีควำมจำเป็ น
ที่จะต้องทรำบและจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุดเพื่อให้มนั่ ใจว่ำพนักงำนและลูกจ้ำงเก็บรักษำข้อมูลเหล่ำนั้นเป็ นควำมลับตลอดเวลำเพื่อที่จะรักษำขั้นตอน
ในกำรให้คำสัง่ ให้ปลอดภัย ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ธนำคำรทรำบโดยทันทีถำ้ มีกำรไม่ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนหรื อสงสัยว่ำจะมีกำรไม่ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนดังกล่ำว
29.4 ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ : (ก) เมื่อธนำคำรได้ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำแล้วธนำคำรไม่มีหน้ำที่จะต้องตรวจสอบเนื้ อหำของคำสั่ง
หรื อตรวจสอบว่ำผูส้ ่ง คำสั่งเป็ นใคร ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะผูกพันตำมเนื้ อหำของคำสัง่ ที่ส่งในนำมของข้ำพเจ้ำไปยังธนำคำรไม่ว่ำคำสั่งนั้นจะเป็ นคำสัง่

ที่ถูกต้องหรื อไม่ (ข) ธนำคำรมีสิทธิ์ ที่จะเชื่ อข้อมูลในคำสัง่ ในแบบฟอร์ มที่ส่งในนำมของข้ำพเจ้ำให้แก่ธนำคำร ธนำคำรมีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำร
พิจำรณำเหตุผลที่จะปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ และ/หรื ออำจจะร้องขอให้ขำ้ พเจ้ำยืนยันข้อมูล หรื อตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยที่ธนำคำร
จะพยำยำมแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบในกรณี ที่ธนำคำรเลื่อนเวลำกำรปฏิบตั ิ ตำมคำสัง่ ออกไปเนื่ องจำกกำรรอคำยืนยันหรื อตรวจสอบข้อมูล ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ
วิธีกำรซึ่งธนำคำรดำเนินกำรนั้นเป็ นกำรตรวจสอบแหล่งที่มำของคำสัง่ และไม่ใช่กำรตรวจสอบควำมผิดพลำดของกำรส่ งคำสัง่ หรื อเนื้ อหำของคำสัง่
ซึ่งรวมถึง ควำมไม่ตรงกันของชื่ อบัญชีและหมำยเลขบัญชี และธนำคำรหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจะดำเนิ นกำรตำม คำสั่งโดยจะดำเนินกำรตำมหมำยเลขบัญชีเท่ำนั้น
ถึงแม้วำ่ จะมีกำรให้ชื่อบัญชี ไว้ดว้ ยก็ตำม
29.5 ข้ำพเจ้ำตกลงอย่ำงชนิดไม่อำจเพิกถอนได้วำ่ เมื่อธนำคำรได้ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ โดยที่ไม่ได้กระทำโดยประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
โดยทุจริ ต หรื อจงใจปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง ธนำคำรจะได้รับกำรชดใช้ และไม่ตอ้ งรับผิดชอบในควำมเสี ยหำย ควำมสู ญเสี ย กำรเรี ยกร้อง หรื อควำมรับผิด
ไม่วำ่ โดยตรง หรื อโดยอ้อมซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรกระทำหรื อละเว้นกำรกระทำตำมคำสั่ง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงกำรกระทำ ละเว้น หรื อควำมล่ำช้ำ
ในกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ที่ธนำคำรโอนเงินหรื อซื้อขำยสิ นค้ำหรื อหลักทรัพย์ รวมถึงค่ำดำเนินกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำร ซึ่งรวมค่ำธรรมเนี ยม
ตำมกฎหมำยที่สมควร ซึ่งต่อไปนี้ รวมเรี ยกว่ำ “ค่ำเสี ยหำย” ข้ำพเจ้ำตกลงอย่ำงชนิ ดไม่อำจเพิกถอนได้วำ่ เมื่อได้รับกำรร้องขอข้ำพเจ้ำจะชดใช้
ค่ำเสี ยหำยให้แก่ธนำคำรตำมจำนวนที่ธนำคำรเรี ยกให้ขำ้ พเจ้ำชำระ ข้อควำมในข้อนี้ จะยังคงมีผลต่อไป ถึงแม้วำ่ จะมีกำรบอกเลิกคำสัง่ ตำมข้อกำหนด
และเงื่อนไขนี้ท้งั หมดหรื อบำงส่ วน
29.6 คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกกำรให้คำสัง่ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่วำ่ เวลำใดๆ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อ ให้อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 10 วัน อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรมีสิทธิ์บอกเลิกได้โดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ ในกรณี ที่ธนำคำรพิจำรณำเห็น
ว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิผิดขั้นตอนตำมวิธีกำรที่กำหนดอย่ำงร้ ำยแรงนอกจำกนั้น กำรบอกเลิกโดยธนำคำรจะไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ์ของธนำคำร
หรื อหนี้ภำระผูกพันของข้ำพเจ้ำ ตำมคำสัง่ ซึ่ งธนำคำรได้รับก่อนที่จะมีกำรบอกเลิก
29.7 กำรที่ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่มีผลบังคับหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมำยจะไม่มีผลกระทบ ถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น
ที่ยงั มีผลบังคับได้หรื อ มีผลสมบูรณ์อยู่ คำสัง่ ของข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่จะทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและได้รับกำรยอมรับจำกธนำคำร
กำรส่งหนังสื อบอกกล่ำวใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำส่งให้แก่ธนำคำรจะถือได้ว่ำมีกำรส่ งให้ธนำคำรเมื่อได้ทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และนำมำส่ งด้วยตนเอง หรื อ ส่ งทำง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังที่อยูข่ องธนำคำร
30.หำกข้ำพเจ้ำใช้บริ กำรโอนเงินโดยคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำกับธนำคำร ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงที่จะผูกพันอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบถึงควำมเสี่ ยงของวิธีกำรใช้คำสัง่ ผ่ำนโทรสำรหรื อ จดหมำยผ่ำนทำงไปรษณี ย ์ หรื อโดยพนักงำนรับ-ส่งเอกสำร และตกลง
ให้อำนำจแก่ธนำคำรที่จะยอมรับและปฏิบตั ิตำมคำสัง่ โอนเงินแต่ละครั้ง หรื อคำสัง่ หรื อกำรติดต่ออื่นๆ ที่ส่งไปให้ธนำคำรในนำมของข้ำพเจ้ำ หรื อตัวแทน
ผูร้ ับมอบอำนำจของข้ำพเจ้ำ คนหนึ่งหรื อหลำยคนโดยทำงโทรสำร หรื อจดหมำยผ่ำนทำงไปรษณี ย ์ หรื อโดยพนักงำนรับ-ส่งเอกสำร โดยวิธีน้ ี กำรติดต่อกับ
ทำงธนำคำรโดยคำสัง่ ทำงโทรสำร จะถือว่ำเป็ นหลักฐำนยืนยันระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับธนำคำร และเปรี ยบเสมือนเอกสำรต้นฉบับและเป็ นที่สิ้นสุ ด โดยธนำคำร
ไม่จำเป็ นต้องร้องขอเอกสำรต้นฉบับ
ข้ำพเจ้ำตกลงยืนยันควำมถูกต้องว่ำบุคคลทุกคนที่ขำ้ พเจ้ำได้ระบุชื่อไว้กบั ธนำคำร (ถ้ำมี) ในฐำนะตัวแทนผูร้ ับมอบอำนำจของข้ำพเจ้ำ มีอำนำจที่จะ
ให้คำสัง่ หรื อติดต่อผ่ำนทำงโทรสำรหรื อ จดหมำยผ่ำนทำงไปรษณี ยห์ รื อโดยพนักงำนรับ-ส่งเอกสำร และข้ำพเจ้ำให้สญ
ั ญำว่ำเอกสำรใดๆ ซึ่งข้ำพเจ้ำหรื อ
ตัวแทนผูร้ ับมอบอำนำจของข้ำพเจ้ำส่ งให้แก่ธนำคำร หรื อถือว่ำได้ส่งให้ธนำคำรเป็ นเอกสำรที่แท้จริ งถูกต้องและสมบูรณ์ ซึ่งได้ลงนำมโดยข้ำพเจ้ำหรื อ
ตัวแทนผูร้ ับมอบอำนำจของข้ำพเจ้ำ ตำมรำยชื่อที่ได้ระบุไว้กบั ธนำคำร(ถ้ำมี)ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญำ ธนำคำร มีสิทธิ์ที่จะเชื่ อคำสัง่ กำรติดต่อ หรื อ
เอกสำรใดๆ ซึ่งส่งมำจำกข้ำพเจ้ำหรื อตัวแทน ผูร้ ับมอบอำนำจของข้ำพเจ้ำว่ำเป็ นเอกสำรที่แท้จริ ง ถูกต้อง และสมบูรณ์ และธนำคำร ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ
จำกกำรที่ธนำคำรได้ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ดังกล่ำว เพื่อตอบแทนกำรที่ธนำคำรตกลงยอมรับและปฏิบตั ิตำมคำสัง่ กำรติดต่อและ เอกสำรซึ่งส่งมำทำงโทรสำร
หรื อจดหมำยผ่ำนทำงไปรษณี ย ์ หรื อโดยพนักงำนรับ-ส่ งเอกสำร ข้ำพเจ้ำตกลงโดยที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าจะไม่ให้ธนาคาร ได้รับความเสี ยหายใดๆ และ
จะชดใช้ ค่ำเสี ยหำย และค่ำใช้จ่ำยทุกชนิด (ซึ่ งรวมถึงค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำย ทำงกฎหมำยด้วย) อันได้แก่กำรเรี ยกร้อง ควำมสูญเสี ยควำมรับผิด
ควำมเสี ยหำยใดๆ ทั้งสิ้นซึ่ งก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย แก่ธนำคำร อันเนื่องมำจำกกำรที่ ธนำคำร ได้ยอมรับและดำเนิ นกำรตำมคำสั่ง
กำรติดต่อหรื อเอกสำรดังกล่ำว นอกจำกนั้นข้ำพเจ้ำตกลงโดยที่ไม่สำมำรถ เพิกถอนได้วำ่ ธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิด ในกรณี ที่ธนำคำรไม่ได้รับเอกสำร
หรื อโทรสำร หรื อในกรณี ที่เอกสำรได้รับฉี กขำด อ่ำนไม่ออก ขัดข้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่มีอำนำจ ดำเนินกำรหรื อล่ำช้ำไม่วำ่ ด้วยเหตุผลใดๆ
ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงว่ำธนำคำรมีดุลพินิจเด็ดขำดที่จะดำเนิ นกำร หรื อไม่ดำเนิ นกำรตำมเอกสำร หรื อคำสัง่ ที่ได้รับทำงโทรสำรหรื อ
จดหมำยผ่ำนทำงไปรษณี ย ์ หรื อโดยพนักงำนรับ-ส่ งเอกสำร และ/หรื อมีสิทธิ์ที่จะดำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร หรื อคำสัง่ ที่ส่งมำ ด้วยวิธีกำร
ดังกล่ำวนั้น
ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงว่ำเมื่อธนำคำรได้รับคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำหรื อตัวแทนผูร้ ับมอบอำนำจคนใดคนหนึ่งธนำคำรจะดำเนิ นกำรตำมคำสัง่ ดังกล่ำว
ธนำคำร อำจใช้ดุลพินิจในกำรติดต่อกลับทำงโทรศัพท์ไปยังบุคคลใดคนหนึ่ งที่ระบุชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ ไว้กบั ธนำคำรสำหรับคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำ ที่ส่งมำ

ทำงโทรสำร หรื อทำงจดหมำย ธนำคำรจะทำกำรติดต่อกลับทำงโทรศัพท์ และจะบันทึกไว้ดว้ ยเทปบันทึกเสี ยงซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรดำเนิ นกำรตำมคำสัง่
ดังกล่ำว
ในกรณี ที่เงินในบัญชีของลูกค้ำที่จะมีกำรโอนมีไม่เพียงพอตำมจำนวนในคำสัง่ ของลูกค้ำหรื อบัญชี ที่จะมีกำรโอนนั้นได้ปิดไปแล้ว
ธนำคำรขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ทำกำรโอนเงินในบัญชี ดงั กล่ำว
หนังสื อขอใช้บริ กำรโอนเงินโดยคำสั่งของลูกค้ำนี้จะสำมำรถบอกเลิกได้โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งแจ้งเป็ นหนังสื อให้แก่คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำ เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน
ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้ธนำคำรหักเงินค่ำธรรมเนี ยม และ/หรื อค่ำบริ กำรที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บริ กำร ตำมหนังสื อขอใช้บริ กำรโอนเงิน
โดยคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำจำกบัญชีของข้ำพเจ้ำที่มีกำรโอนเงิน ในกรณี ที่บญั ชี ที่มีกำรโอนเงินไม่มีเงินเพียงพอ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงิน
ค่ำธรรมเนียม และ/หรื อค่ำบริ กำร ดังกล่ำวจำกบัญชีอื่นๆ ของข้ำพเจ้ำที่เปิ ดอยูก่ บั ธนำคำร
ข้ำพเจ้ำตกลงและรับทรำบว่ำกำรโอนเงินไปยังต่ำงประเทศจะต้องอยูภ่ ำยใต้กฎและระเบียบของธนำคำรแห่ งประเทศไทย
ผูท้ ี่ลงนำมในฐำนะที่เป็ นนิติบุคคล ขอยืนยันว่ำตนเองเป็ นผูม้ ีอำนำจที่จะลงนำมแทนและผูกพันนิ ติบุคคลได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บริ กำรธุรกรรมทำงโทรศัพท์สำหรับเงินฝำกประจา
1.
กำรใช้บริ กำรดำเนินธุรกรรมสำหรับเงินฝำกประจำทำงโทรศัพท์ ข้ำพเจ้ำตกลงมอบอำนำจให้ธนำคำรมีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำ
ในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้ขอบเขตของบริ กำรนี้ ตำมคำสั่งของข้ำพเจ้ำ ตำมที่ขำ้ พเจ้ำร้ องขอผ่ำนทำงโทรศัพท์
2.
ข้ำพเจ้ำยอมรับและทรำบว่ำสำมำรถดำเนิ นกำรได้เฉพำะกำรดำเนิ นธุรกรรมภำยใต้ชื่อบัญชี เดียวกันของข้ำพเจ้ำภำยในธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์
เท่ำนั้น และครอบคลุมกำรให้บริ กำรตำมรำยกำรดังต่อไปนี้
2.1. กำรต่ออำยุเงินฝำกประจำในระยะเวลำเดิม
2.2. กำรต่ออำยุเงินฝำกประจำโดยเปลี่ยนระยะเวลำกำรฝำก
2.3. กำรเปลี่ยนประเภทของบัญชีเงินฝำกประจำ
2.4. กำรปิ ด หรื อ ถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกประจำบำงส่ วนโดยโอนเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบี้ย เข้ำบัญชี ออมทรัพย์หรื อบัญชี กระแสรำยวัน
3.
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำใช้บริ กำรกำรดำเนิ นธุรกรรมทำงโทรศัพท์ เพื่อเปลี่ยนประเภทของบัญชี เงินฝำกประจำที่ครบกำหนด เป็ นบัญชี เงินฝำก
ประจำแบบคล่องตัว (รหัสผลิตภัณฑ์ SWTD) ข้ำพเจ้ำตกลงให้ธนำคำรทำกำรเปิ ดบัญชี ออมทรัพย์เฟล็กซิ เบิ้ลให้กบั ข้ำพเจ้ำด้วย เพื่อใช้บริ กำรพิเศษในกำรเบิก
ถอนเงินจำกบัญชี เงินฝำกประจำแบบคล่องตัวโดยอัตโนมัติ โดยบัญชี ออมทรัพย์เฟล็กซิ เบิล้ ดังกล่ำวจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำที่ธนำคำรประกำศ
4.
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำใช้บริ กำรกำรดำเนินธุรกรรมทำงโทรศัพท์เพื่อเปลี่ยนประเภทของบัญชี เงินฝำกประจำที่ครบกำหนด เป็ น บัญชีเงินฝำก
ประจำเพิม่ ค่ำ หรื อ บัญชีเงินฝำกประจำแบบรับดอกเบี้ยรำยงวดนั้น ข้ำพเจ้ำตกลงให้ธนำคำรทำกำรเปิ ดบัญชีออมทรัพย์กบั ธนำคำรด้วย เพื่อให้ธนำคำรนำส่ ง
ดอกเบี้ยตำมช่วงเวลำที่ขำ้ พเจ้ำได้เลือกไว้ (ตำมเงื่อนไขเฉพำะของบัญชี เงินฝำกประจำเงินฝำกประจำเพิ่มค่ำ หรื อ บัญชี เงินฝำกประจำแบบรับดอกเบี้ยรำยงวด)
โดยบัญชีออมทรัพย์ดงั กล่ำวจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำที่ธนำคำรประกำศ
5.
ทั้งนี้ กำรให้คำสัง่ ทำงโทรศัพท์ขำ้ พเจ้ำทรำบดีว่ำคำสัง่ ดังกล่ำวจะได้รับกำรบันทึกไว้ดว้ ยเทปบันทึกเสี ยง โดยเทปบันทึกเสี ยงจะถือ
ว่ำเป็ นหลักฐำนยืนยันกำรให้คำสัง่ ระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับธนำคำร และให้ถือว่ำเทปบันทึกเสี ยงดังกล่ำว สำมำรถใช้เป็ นหลักฐำน ได้ในกรณี ที่เกิดข้อพิพำท
จำกกำรใช้บริ กำรนี้ระหว่ำงข้ำพเจ้ำกับธนำคำร
6.
ข้ำพเจ้ำตกลงและยอมรับว่ำกำรกระทำใดๆ ของข้ำพเจ้ำ โดยผ่ำนบริ กำรธุรกรรมทำงโทรศัพท์สำหรับเงินฝำกประจำ หำกธนำคำร
ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของข้ำพเจ้ำตำมขั้นตอนของธนำคำรแล้ว และธนำคำรได้ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของข้ำพเจ้ำ ในกำรพิสูจน์ควำมถูก
ต้องของคำสัง่ ดังกล่ำว ให้ถือว่ำ กำรกระทำดังกล่ำวเป็ นกำรกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์เสมือนหนึ่ งว่ำ ข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น
และข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบหำกมีควำมเสี ยหำยใดๆ ที่จะเกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรกระทำใดๆ ตำมคำสัง่ ดังกล่ำวนั้นทุกประกำร

กำรปิ ดบัญชี
31. ในเวลำใดก็ตำมขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของธนำคำร ธนำคำรมีสิทธิ์ จะปฏิเสธกำร รับฝำกเงินหรื อจะจำกัดจำนวนเงินฝำกหรื อคืนเงินฝำกทั้งหมด
หรื อบำงส่ วนหรื อ ปิ ดบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ โดยแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ ทั้งนี้ โดยธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดในควำมเสี ยหำยใดๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ น
กำรดังกล่ำวข้ำงต้นต่อ ข้ำพเจ้ำแต่อย่ำงใด

32.ในกรณี ที่ธนำคำรจำเป็ นต้องปิ ดบัญชีและคืนเงินฝำกดังกล่ำว ให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ธนำคำรจะหลุดพ้นควำมรับผิดทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ของ
ข้ำพเจ้ำโดยกำรออกดรำฟต์หรื อเช็คให้แก่ขำ้ พเจ้ำตำมจำนวนเงินที่มีอยูใ่ นบัญชี หลังหักค่ำใช้จ่ำยหรื อ ค่ำธรรมเนี ยมใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำมีหน้ำที่ตอ้ งชำระ
ให้แก่ธนำคำรพร้อมกับส่ งมอบเอกสำรอื่นใดที่จำเป็ นให้แก่ขำ้ พเจ้ำ
33.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ในเวลำใดก็ตำมที่บญั ชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำที่ไม่มี กำรเบิกเงินเกินบัญชี มีจำนวนเท่ำกับศูนย์ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรปิ ด
บัญชีเงินฝำกได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ เมื่อธนำคำรได้ปิดบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำแล้ว ถ้ำข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอ
ให้ ธนำคำรเปิ ดบัญชีหมำยเลขใหม่ให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งธนำคำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจะกรอกรำยละเอียดและลงนำมในใบสมัครของธนำคำร
ใหม่
34.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำเมื่อใดก็ตำมที่บญั ชี เงินฝำกของข้ำพเจ้ำทุกบัญชี ได้ปิดลงไม่ว่ำโดยข้ำพเจ้ำหรื อธนำคำร ข้ำพเจ้ำจะถูกระงับกำรเป็ น
ระบบบัญชีรวมและเมื่อใดก็ตำมที่กำรเป็ นระบบบัญชี รวมของข้ำพเจ้ำถูกระงับทั้งหมด ธนำคำรจะดำเนินกำรปิ ดหมำยเลขลูกค้ำของข้ำพเจ้ำด้วย

ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรลงทะเบียนและใช้ บริการพร้ อมเพย์
ผูข้ อใช้บริ การมีความประสงค์จะลงทะเบียนและขอใช้บริ การผูกหมายเลขบัญชี เงินฝากกับหมายเลขประจาตัวประชาชนและ/หรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(ซึ่งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “บริ การพร้อมเพย์”) กับธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ (ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ธนาคาร”) โดยตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด อันมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.

ผูข้ อใช้บริ การต้องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกาหนด
ผูข้ อใช้บริ การต้องทาการลงทะเบียนและสมัครขอใช้บริ การพร้อมเพย์ กับธนาคารตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่านสาขาของธนาคาร หรื อ
บริ การออนไลน์แบงค์ (www.citibank.co.th) หรื อตามช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด รวมถึงนาส่ งเอกสารประกอบการสมัครตามที่ธนาคาร
ร้องขอผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
3. ในกรณี ที่ผขู้ อใช้บริ การได้ลงทะเบียนและสมัครขอใช้บริ การพร้อมเพย์ ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนดโดยไม่ตอ้ งลงลายมือชื่ อ ผูข้ อใช้บริ การ
ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกาหนดทุกประการ โดยผูข้ อใช้บริ การไม่ตอ้ งลงลายมือชื่ อ
4. ผูข้ อใช้บริ การตกลงจะกาหนดหมายเลขประจาตัวประชาชน และ/หรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูข้ อใช้บริ การตามข้อมูลล่าสุ ดที่มีอยูใ่ น
ฐานข้อมูลของธนาคาร หรื อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด (ซึ่งต่อไปนี้ รวมเรี ยกว่า “หมายเลขลงทะเบียน”) เพื่อใช้ผกู กับบัญชี เงินฝากออม
ทรัพย์หรื อบัญชี กระแสรายวันของผูข้ อใช้บริ การที่มีอยูก่ บั ธนาคาร (“ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บัญชีเงินฝาก”) โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนดังนี้
 หมายเลขลงทะเบียน ที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อรับบริ การกับธนาคาร ต้องเป็ นหมายเลขที่ยงั ไม่เคยลงทะเบียนรับบริ การพร้อมเพย์ กับธนาคาร
หรื อ สถาบันการเงินอื่นมาก่อน หรื อได้มีการยกเลิกการลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว
 หมายเลขลงทะเบียน แต่ละประเภทจานวน 1 หมายเลข สามารถผูกกับบัญชี เงินฝากของผูข้ อใช้บริ การที่มีอยูก่ บั ธนาคารหรื อสถาบัน
การเงินอื่นได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น
 บัญชีเงินฝากจานวน 1 บัญชี สามารถผูกกับหมายเลขลงทะเบียนได้มากกว่า 1 หมายเลข แต่ท้ งั นี้ จะต้องเป็ นหมายเลขบัตรประชาชน
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผูข้ อใช้บริ การประเภทละ 1 หมายเลขเท่านั้น เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
 บัญชีเงินฝากที่จะผูกกับหมายเลขลงทะเบียน ต้องเป็ นของผูข้ อใช้บริ การซึ่ งเป็ นเจ้าของบัญชีคนเดียว และมีสถานะบัญชีเป็ นปกติ หรื อ
เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
 ในกรณี ที่ผขู้ อใช้บริ การต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขลงทะเบียน ที่ได้ลงทะเบียนผูกกับบัญชี เงินฝากไว้แล้ว ผูข้ อใช้บริ การต้องทาการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเดิม และทาการลงทะเบียนใหม่ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
5. ผูข้ อใช้บริ การตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลที่ผขู ้ อใช้บริ การได้ให้ไว้กบั ธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร รวมถึงยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อใช้บริ การ (เท่าที่จาเป็ น) ให้กบั ผูใ้ ห้บริ การตามที่ธนาคารกาหนดเพื่อการตรวจสอบข้อมูล
ลงทะเบียนและการใช้บริ การพร้อมเพย์
6. ผูข้ อใช้บริ การขอรับรองและยืนยันว่าผูข้ อใช้บริ การเป็ นเจ้าของบัญชี เงินฝากที่แท้จริ ง และเป็ นเจ้าของ และ/หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิใช้หมายเลข
ลงทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย และรับรองว่าการลงทะเบียนและใช้บริ การพร้อมเพย์ เป็ นไปโดยสุจริ ตทุกประการ
7. ผูข้ อใช้บริ การขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลและเอกสาร (รวมทั้งสาเนาเอกสาร) ทั้งหมดที่ให้ไว้กบั ธนาคารเพื่อการลงทะเบียนและใช้บริ การ
พร้อมเพย์ นั้นเป็ นข้อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั ทุกประการ และผูข้ อใช้บริ การมีอานาจและมีความสามารถตามกฎหมาย
ในการขอใช้บริ การและใช้บริ การ รวมถึงทาธุรกรรมใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนและใช้บริ การพร้อมเพย์ ตลอดถึงทาธุรกรรมใดๆ
เกี่ยวกับบัญชี เงินฝากที่มีอยูก่ บั ธนาคารทุกประการ
8. ผูข้ อใช้บริ การตกลงจะนาส่ งข้อมูลของผูข้ อใช้บริ การเพิ่มเติมเมื่อธนาคารร้ องขอ และ/หรื อปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปัจจุบนั และแจ้งให้
ธนาคารทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
9. ผูข้ อใช้บริ การรับทราบและตกลงว่าการปรับปรุ งข้อมูลหมายเลขลงทะเบียนให้เป็ นปั จจุบนั การแจ้งเปลี่ยนแปลง และ/หรื อยกเลิกการ
ลงทะเบียนเมื่อมีการยกเลิกการใช้หมายเลขลงทะเบียน รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการลงทะเบียนและใช้บริ การ
พร้อมเพย์ นั้น เป็ นความรับผิดชอบของผูข้ อใช้บริ การโดยตรง และธนาคารไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใดๆ หากหมายเลขลงทะเบียน
ดังกล่าวถูกนาไปใช้ทาธุรกรรมใดๆ โดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริ การของผูข้ อใช้บริ การ
10. การลงทะเบียนใช้บริ การนี้จะมีผลต่อเมื่อธนาคารแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด

11. เมื่อการลงทะเบียนบริ การพร้อมเพย์ สาเร็ จ ผูข้ อใช้บริ การสามารถระบุหมายเลขลงทะเบียน เพื่อการทาธุรกรรมรับเงินโอน (ในประเทศ) เข้า
บัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนผูกไว้กบั หมายเลขลงทะเบียนได้ แทนการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝาก และมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริ การทุกประการ
ทั้งนี้ การรับโอนเงินต้องไม่เกินวงเงินตามที่ธนาคารกาหนด
12. ในกรณี ที่ธนาคารเปิ ดให้บริ การเกี่ยวกับการใช้บริ การพร้อมเพย์ สาหรับธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เพิม่ เติม ผูข้ อใช้บริ การสามารถใช้บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินอื่นๆได้โดยไม่ตอ้ งทาการสมัครใหม่ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
13. ผูข้ อใช้บริ การรับทราบและตกลงว่าการทาธุรกรรมใดๆ ผ่านบริ การพร้ อมเพย์ นั้น ผูข้ อใช้บริ การมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องด้วยความ
ระมัดระวังในการทาธุรกรรมทุกขั้นตอน และ ผูข้ อใช้บริ การตกลงยอมรับว่า การทาธุรกรรมใดๆผ่านบริ การพร้อมเพย์ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของธนาคาร ไม่วา่ เป็ นการกระทาของผูข้ อใช้บริ การหรื อบุคคลอื่น ไม่วา่ ด้วยประการใดก็ตาม ผู้
ขอใช้บริ การตกลงให้ถือว่าเป็ นการกระทาที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผูข้ อใช้บริ การ ซึ่งมีผลผูกผันผูข้ อใช้บริ การเสมือนหนึ่งเป็ นการกระทาโดยผู้
ขอใช้บริ การเอง และผูข้ อใช้บริ การตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาดังกล่าวข้างต้น โดยผูข้ อ
ใช้บริ การยินยอมรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการกระทาดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
14. ผูข้ อใช้บริ การมีสิทธิยกเลิกการลงทะเบียนและใช้บริ การพร้อมเพย์ โดยระบุหมายเลขลงทะเบียนหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ งหรื อทั้งหมด โดย
วิธีและช่องทางที่ธนาคารกาหนด
15. ธนาคารมีสิทธิ ระงับหรื อยกเลิกให้การบริ การ พร้อมเพย์ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนแก่ผขู้ อใช้บริ การเมื่อใดก็ได้ โดยดุลยพินิจของธนาคารแต่
เพียงฝ่ ายเดียว โดยธนาคารจะแจ้งให้ผขู ้ อใช้บริ การทราบล่วงหน้าตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี้ ธนาคารมีสิทธิระงับ
หรื อยกเลิกการให้บริ การพร้อมเพย์ ได้ทนั ที
 บัญชีเงินฝากถูกปิ ด หรื อถูกอายัด หรื อถูกระงับการใช้บริ การ หรื อมีสถานะบัญชี ขาดการติดต่อ หรื อมีสถานะบัญชี ไม่เคลื่อนไหว หรื อมี
สถานะอื่นตามที่ธนาคารกาหนด
 ธนาคารพบว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนถูกปิ ด ถูกยกเลิก ถูกระงับการใช้บริ การ หรื อมีสถานะไม่เป็ นไปตามที่ธนาคาร
กาหนด
 ธนาคารเห็นว่าหรื อสงสัยว่า มีการใช้บริ การพร้อมเพย์ หรื อบัญชีเงินฝาก หรื อหมายเลขลงทะเบียน โดยทุจริ ตหรื อเพื่อกิจการที่ผิด
กฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย หรื อผิดปกติ หรื อขัด
ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ แนวนโยบายของธนาคาร หรื อเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ หรื อเป็ นการกระทาโดยบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ผขู ้ อใช้บริ การ
 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ ศาลหรื อหน่วยงานกากับดูแล หรื อแนวนโยบายของธนาคาร
16. ผูข้ อใช้บริ การยอมรับว่า ในกรณี ที่ธนาคารได้ทาการเครดิตเงินเข้าบัญชี เงินฝากก่อนที่ธนาคารจะได้รับเงินจานวนดังกล่าว ธนาคารมีสิทธิใน
การปรับปรุ งรายการทั้งหมด หรื อบางส่ วน (รวมไปถึงดอกเบี้ย) ปรับปรุ งใบแจ้งยอดตามความเหมาะสม และเรี ยกให้ผขู้ อใช้บริ การชาระเงิน
คืนตามจานวนที่ธนาคารได้เครดิตเข้าบัญชีเงินฝาก หากเงินจานวนดังกล่าวถูกนาออกจากบัญชี เงินฝากไปแล้ว
17. ผูข้ อใช้บริ การรับทราบและตกลงจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เมื่อหมายเลขลงทะเบียนและใช้บริ การพร้อมเพย์ มีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก
ระงับการให้บริ การ สูญหาย หรื อถูกใช้โดยบุคคลอื่นในทางทุจริ ตหรื อโดยมิชอบ
18. ผูข้ อใช้บริ การตกลงว่า ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

บัญชีเงินฝากถูกปิ ด อายัด หรื อระงับการใช้บริ การ อันมีผลทาให้ผขู ้ อใช้บริ การไม่สามารถรับเงินโอนผ่านบริ การนี้ หรื อทา
ธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่อาจถูกกาหนดขึ้นในอนาคต

หมายเลขลงทะเบียนถูกเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระงับการให้บริ การ สูญหาย หรื อถูกใช้โดยบุคคลอื่นโดยมิชอบ และผูข้ อใช้
บริ การไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบ

เหตุสุดวิสยั ต่างๆ หรื อเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงความล่าช้าหรื อการไม่สามารถดาเนิ นการตาม
คาสัง่ หรื อการสื่ อสารข้อมูลใดๆ เนื่ องจากอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือในการส่ งหรื อสื่ อสารข้อมูล เกิดการขัดข้องหรื อไม่สามารถ
ใช้งานได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามหรื อเนื่ องจากการหยุดชะงัก หรื อความล่าช้าหรื อผิดพลาดในการส่ งหรื อสื่ อสารข้อมูล
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการที่ปิดปรับปรุ งระบบของธนาคาร

ผูข้ อใช้บริ การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของบริ การนี้
19. ผูข้ อใช้บริ การตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชดใช้คา่ เสี ยหายทั้งปวง อันเกิดจากการที่ผขู ้ อใช้บริ การลงทะเบียนหรื อใช้บริ การพร้อมเพย์ โดยมิชอบหรื อ
เป็ นเหตุให้บคุ คลอื่นได้รับความเสี ยหาย

20. ผูข้ อใช้บริ การยินยอมตกลงชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การนี้ ตามกาหนดเวลาและอัตราที่
ธนาคารประกาศกาหนด โดยธนาคารสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามอัตราที่ธนาคาร
กาหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผูข้ อใช้บริ การยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ หรื อค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจากบัญชี เงินฝากของผูข้ อใช้บริ การทุกบัญชี ที่มีอยูก่ บั ธนาคารได้ทนั ที

21.

22.
23.
24.

ในกรณี ที่ธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ หรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่ องจากบัญชี เงินฝากของผูข้ อใช้บริ การไม่มี
เงินเพียงพอ หรื อไม่สามารถหักเงินในบัญชีเงินฝากได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ผูข้ อใช้บริ การจะไม่สามารถใช้บริ การที่เกี่ยวเนื่ องกับบริ การตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริ การนี้ ไม่วา่ ทั้งหมด หรื อแต่เพียงบางส่ วนได้ ทั้งนี้ จนกว่าธนาคารจะสามารถหักเงินค่าธรรมเนี ยมการใช้
บริ การที่คา้ งชาระนั้นจากบัญชี เงินฝากของผูข้ อใช้บริ การได้ครบถ้วนเรี ยบร้ อยแล้ว หรื อผูข้ อใช้บริ การได้ชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ หรื อ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว
ธนาคารอาจยกเลิก แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นครั้งคราว โดยผูข้ อใช้บริ การตกลง
ยอมรับและผูกพันข้อกาหนดและเงื่อนไขซึ่ งมีการยกเลิกหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ให้การยกเลิก หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มีผลบังคับกับผูข้ อใช้บริ การและให้ถือว่าได้มีการแจ้งให้แก่ผขู ้ อใช้บริ การทราบแล้วโดยพลันเมื่อได้มีการติดประกาศไว้ ณ สานักงานสาขา
ของธนาคาร บนเว็บไซต์ และ/หรื อการแจ้งในลักษณะอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร
ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริ การบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากออมทรัพย์
ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้อยูภ่ ายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย
ในกรณี ที่ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทาขึ้นเป็ นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณี ที่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องกัน ให้ถือ
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลักเกณฑ์บงั คับใช้ในการตีความ

2. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่ใช้ บังคับกับบัญชีออมทรัพย์
นอกเหนือจำกข้อกำหนดเงื่อนไขทัว่ ไปที่ระบุไว้ขำ้ งต้น กำรฝำกและถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนด และเงื่อนไข เฉพำะ
ดังต่อไปนี้
1.จำนวนเงินที่ฝำกครั้งแรก จะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
2.จำนวนเงินที่ตอ้ งคงเหลือไว้ในบัญชีเฉลี่ยแต่ละเดือน จะต้องไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
3.ธนำคำรจะคำนวณดอกเบี้ยจำกยอดเงินคงเหลือในบัญชี ออมทรัพย์ทุกวันและจะนำดอกเบี้ยดังกล่ำวเข้ำบัญชี ให้ในวันทำกำรสุ ดท้ำยของธนำคำร
ในเดือนมิถุนำยนและธันวำคมของทุกปี หรื อในวันที่ปิดบัญชี
4.ในกรณี ที่ธนำคำรออกสมุดคู่ฝำกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำตกลงชำระค่ำธรรมเนี ยมในกำรออกสมุดคู่ฝำกแก่ธนำคำรตำมที่ธนำคำรกำหนด ข้ำพเจ้ำ
สำมำรถถอนเงินจำกธนำคำรได้โดยใช้สมุดคู่ฝำก หรื อแสดงบัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ปรำกฏในสมุดคู่ฝำก จะไม่ถือ
ว่ำถูกต้องจนกว่ำจะได้มีกำรตรวจสอบ จำนวนเงินโดยเปรี ยบเทียบกับจำนวนที่ปรำกฏในบันทึกของธนำคำร
5.ธนำคำรจะส่งใบแจ้งยอดบัญชีของบัญชีออมทรัพย์ทุกบัญชี ที่ขำ้ พเจ้ำ เปิ ดไว้กบั ธนำคำรให้แก่ขำ้ พเจ้ำทุกวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือน ทั้งนี้
จำนวนเงิน ที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดบัญชี จะถือว่ำถูกต้องในเวลำที่ทำใบแจ้งยอดบัญชี
6.กำรฝำกและกำรถอนเงินในบัญชี ออมทรัพย์ในแต่ละเดือน สำมำรถ กระทำได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
7.ในกรณี ที่ธนำคำรออกสมุดคู่ฝำกให้แก่ขำ้ พเจ้ำตำมข้อ 4. ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะต้องดำเนิ นกำรดังนี้
7.1ข้ำพเจ้ำจะแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ธนำคำรทรำบทันทีในกรณี ที่สมุดคู่ฝำกสูญหำย ถูกขโมยหรื อถูกทำลำย ในกรณี
ดังกล่ำวธนำคำรอำจจะออกสมุด คู่ฝำกเล่มใหม่ให้ขำ้ พเจ้ำแทน โดยข้ำพเจ้ำจะต้องชดใช้ควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น หรื ออำจเกิดขึ้นในประกำรอื่นใด
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร และธนำคำรมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ขำ้ พเจ้ำส่ งเอกสำรและหลักฐำนอื่นๆ ที่จำเป็ นต่อกำรออกสมุดคู่ฝำกเล่มใหม่
7.2 ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ได้แจ้งให้ธนำคำรทรำบโดยทันทีวำ่ สมุดคู่ฝำกสูญหำย ธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบในควำมเสี ยหำยใดๆ
อันเกิดขึ้นเนื่ องจำกเหตุดงั กล่ำวต่อข้ำพเจ้ำ
3. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่ใช้ บังคับกับบัญชีออมทรัพย์เซฟวิง่ พลัส (Savings Plus)

เงินฝากออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส คือเงินฝากที่ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยคานวณรายวัน และมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรกตามจานวนยอดเงินฝาก
ลูกค้าสามารถที่จะทาการเบิก หรื อถอนจากยอดเงินในบัญชีได้ตลอดเวลา และได้รับความคุม้ ครองจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ตามจานวนที่กาหนดไว้ใน
กฏหมาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ใช้บงั คับกับบัญชี ออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส นอกเหนื อจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ระบุไว้ขำ้ งต้น กำรฝำกและ
ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
1.จำนวนเงินฝำกครั้งแรก จะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
2.ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยคานวณรายวัน และมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่บาทแรกตามจานวนยอดเงินฝาก และจะนาดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าบัญชี ขา้ พเจ้า
เมื่อสิ้นเดือนมิถุนำยน และเดือนธันวำคมของทุกปี หรื อในวันปิ ดบัญชี
3.การฝากและถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ประเภทนี้ สามารถกระทาได้โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
4. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่ใช้ บังคับกำรฝำกและถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ มันนี่มาร์ เกต เซฟวิง่ (Money Market Savings)
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ใช้บงั คับกับบัญชีออมทรัพย์ แล้ว กำรฝำกและถอนเงินจำกบัญชีออมทรัพย์ Money Market
จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
1. จำนวนเงินฝำกครั้งแรกจะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว โดยเงินฝำกนี้จะจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
2. ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยเฉพำะจำกยอดเงินฝำกคงเหลือที่มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
และจะนำดอกเบี้ยดังกล่ำวเข้ำบัญชี ของข้ำพเจ้ำเมื่อสิ้ นเดือนมิถุนำยน และเดือนธันวำคมของทุกปี หรื อในวันปิ ดบัญชี
3. การฝากและถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์ประเภทนี้ สามารถกระทาได้โดยไม่จากัดจานวนครั้ง
4. ข้ำพเจ้ำตกลงให้ธนำคำรนำข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บงั คับกับบัญชี ออมทรัพย์ เฉพำะข้อ 4. 5. และ 7.
มำใช้บงั คับกับกำรฝำกและถอนเงินในบัญชี ออมทรัพย์ Money Market นี้ดว้ ย
5. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่ใช้ บังคับกับบัญชีกระแสรำยวัน
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ระบุไว้ขำ้ งต้น กำรฝำกและถอนเงินในบัญชีกระแสรำยวัน
จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
1.จำนวนเงินฝำกครั้งแรก จะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
2.จำนวนเงินที่ตอ้ งคงเหลือไว้ในบัญชีเฉลี่ยแต่ละเดือน จะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
หำกจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี แต่ละเดือนต่ำกว่ำจำนวนขั้นต่ำที่ธนำคำรประกำศกำหนดดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ
ข้ำพเจ้ำจะชำระค่ำธรรมเนี ยมหรื อค่ำรักษำบัญชีดงั กล่ำวตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนดเป็ นครั้งครำวและแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ
6. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่ใช้ บังคับกำรฝำกและถอนเงินในบัญชีเงินฝำกประเภทมีกำหนดระยะเวลำ
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ระบุไว้ขำ้ งต้นและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรำกฏอยูข่ ำ้ งหลังบัตรเงินฝำก และ/หรื อใบเงินฝำก
ประจำแต่ละประเภท กำรฝำกและถอนเงินสำหรับใบเงินฝำกประจำจะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
1.จำนวนเงินที่ตอ้ งคงเหลือไว้ในบัญชีเฉลี่ยแต่ละเดือนจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
2.ธนำคำรจะคำนวณดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝำกทุกวัน ตลอดระยะเวลำกำรฝำกและกำรจ่ำยดอกเบี้ยตำมใบเงินฝำกประจำแต่ละประเภท ธนำคำร
จะจ่ำยดอกเบี้ยให้โดยเริ่ มคิดจำกวันที่ถดั จำกวันที่ฝำกเงินจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงินตำมใบเงินฝำกประจำเท่ำนั้น
3.เมื่อข้ำพเจ้ำได้ฝำกเงินไว้กบั ธนำคำร ธนำคำรจะออกใบแจ้งกำรนำเงิน เข้ำบัญชี ให้กบั ข้ำพเจ้ำ ใบแจ้งกำรนำเข้ำบัญชีน้ ี เป็ นเพียงหลักฐำนแสดง
กำรฝำกเงินเท่ำนั้น ไม่ใช่เอกสำรสิ ทธิ์ ที่จะนำไปจำหน่ำย จ่ำย โอนหรื อประกันหนี้ ใดๆ ต่อ บุคคลภำยนอกได้
4. ธนำคำรจะจ่ำยคืนเงินฝำกตำมใบเงินฝำกประจำพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ขำ้ พเจ้ำเมื่อถึงวันครบกำหนดกำรใช้เงินตำมใบเงินฝำก ประจำ หำกข้ำพเจ้ำ
มิได้มีคำสัง่ ใดๆให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำก่อนวันครบกำหนด กำรใช้เงินตำมใบเงินฝำกประจำ ถือว่ำข้ำพเจ้ำต่องกำรฝำกเงินต่อไปในระยะเวลำเดิม โดยตกลง
ให้ธนำคำรต่อำยุเงินฝำกนี้ ตำมระยะเวลำฝำกเดิมโดยใช้อตั รำดอกเบี้ยที่ธนำคำรกำหนดไว้ ณ วันครบกำหนดเงินฝำกสำหรับระยะเวลำเงินฝำกเดิม เว้นแต่ขอ้
กำหนดและเงื่อนไขที่ปรำกฎอยูด่ ำ้ นหลังของใบเงินฝำกประจำจะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ธนำคำรจะจ่ำยคืนเงินฝำกตำมใบเงินฝำกประจำพร้ อมดอกเบี้ยให้
แก่ขำ้ พเจ้ำ เมื่อถึงวันครบกำหนดกำรใช้เงินตำมใบเงินฝำกประจำ หรื อเว้นแต่ จะมีกำรระบุไว้เป็ นอื่นเช่นกำรฝำกและถอนเงินในบัญชี เงินฝำกประจำประเภท
พิเศษนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ขำ้ งต้น

กำรฝำกและถอนเงินในบัญชี เงินฝำกประจำประเภทพิเศษมีหลำยประเภทตำมแต่ธนำคำรกำหนดไว้ซ่ ึ งผูฝ้ ำกมีสิทธิ เลือกประเภทของ บัญชี ดงั กล่ำว
ไดและตกลงผูกพันปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดดังกล่ำวและเงื่อนไขตำมประเภทของบัญชี ดงั กล่ำวทุกประกำร บัญชี เงินฝากประจาประเภทพิเศษ มีดงั นี้ 1. บัญชีเงิน
ฝากประจาแบบรับดอกเบี้ยรายงวด (Periodic Time Deposit) 2. บัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิ เบิล้ (Flexible Time Deposit Enhancement)

ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่ใช้ บังคับกำรฝำกและถอนเงินในบัญชีเงินฝำกประจำแบบรับดอกเบีย้ รำยงวด (Periodic Time Deposit)
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ใช้บงั คับกับบัญชีเงินฝำกประจำแล้ว กำรฝำก และ/หรื อ ถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกประจำแบบ
รับดอกเบี้ยรำยงวด จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
1.
เงินฝำกประจำแบบรับดอกเบี้ยรำยงวดเป็ นเงินฝำกประจำซึ่ งธนำคำรจะทำกำรจ่ำยดอกเบี้ยให้เป็ นรำยประจำ เช่น รำย 1 เดือน รำย 3
เดือน รำย 6 เดือน รำย 12 เดือน (รวมถึงระยะเวลำอื่นๆ ที่ธนำคำรอำจประกำศเพิ่มเติมในอนำคต)
2.
จำนวนเงินฝำกครั้งแรกจะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว

3.

ในกำรเปิ ดบัญชี เงินฝำกประจำแบบรับดอกเบี้ยรำยงวดข้ำพเจ้ำตกลงขอเปิ ดบัญชี ออมทรัพย์ และ/หรื อ บัญชี กระแสรำยวันกับธนำคำร
โดยตกลงให้ธนำคำรนำส่งดอกเบี้ยตำมช่วงเวลำที่ขำ้ พเจ้ำได้รับในแต่ละครำวเข้ำฝำกในบัญชี ดงั กล่ำวได้ ตลอดไป โดยข้ำพเจ้ำสำมำรถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ใน
วันทำกำรถัดไป

4.

เมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำกของบัญชี เงินฝำกประจำแบบรับดอกเบี้ยรำยงวดข้ำพเจ้ำจะได้รับคืนเฉพำะเงินต้น ส่ วนดอกเบี้ยได้
ถูกโอนเข้ำบัญชี ตำมใบคำขอใช้บริ กำรเงินฝำกประจำตำมระยะเวลำกำรจ่ำยดอกเบี้ยรำยงวดที่ขำ้ พเจ้ำได้เลือกไว้ ณ วันเปิ ดบัญชี

5.

กรณี ที่ขำ้ พเจ้ำต้องกำรถอนเงินฝำกของข้ำพเจ้ำก่อนครบกำหนดเวลำฝำก (กำรถอนเงินจำต้องเป็ นกำรถอนทั้งจำนวน) ธนำคำรจะคิด
ดอกเบี้ยให้นบั จำกวันที่ฝำกเงินจนถึงวันที่ยกเลิกกำรฝำกเงิน โดยธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยดังนี้
- ระยะเวลำฝำกไม่ถึง 3 เดือน ธนำคำรจะยกเว้นกำรจ่ำยดอกเบี้ย
- ระยะเวลำฝำก ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ถอนเงิน
- สำหรับบัญชี นิติบุคคลจะยกเว้นกำรจ่ำยดอกเบี้ย
ในกรณี น้ ี ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับดอกเบี้ยซึ่ งข้ำพเจ้ำขอให้ธนำคำรจ่ำยให้เป็ นรำยประจำ เช่น รำย 1 เดือน รำย 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน (รวมถึงระยะ
เวลำอื่นๆ ที่ธนำคำรอำจประกำศเพิม่ เติมในอนำคต) ไปแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงคืนเงินดอกเบี้ย ที่ขำ้ พเจ้ำรับไปแล้วให้แก่ธนำคำร โดยตกลงให้ธนำคำรหักเงิน
ดอกเบี้ยดังกล่ำวจำกเงินที่ขำ้ พเจ้ำถอนก่อนครบกำหนดเวลำฝำก และ/หรื อ จำกบัญชี ใดๆ ของข้ำพเจ้ำที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร

6.

ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่แจ้งให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำก่อนวันครบกำหนดของใบยืนยันกำรฝำกเงิน ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำต้องกำร
จะฝำกเงินนั้นต่อไปในประเภทและตำมกำหนดระยะเวลำเดิม โดยมีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำตำมประกำศของธนำคำร อันมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ต่ออำยุ
บัญชีเงินฝำก
ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่ใช้ บังคับกำรฝำกและถอนเงินในบัญชีเงินฝำกประจำเฟล็กซิเบิล้ (Flexible Time Deposit Enhancement)
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ใช้บงั คับกับบัญชี เงินฝำกประจำ (Time Deposit) แล้ว
กำรฝำกและถอนเงินในบัญชีเงินฝำกประจำเฟล็กซิเบิล้ จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
1.
เงินฝำกประจำแบบคล่องตัว (รหัสผลิตภัณฑ์: SWTD) เป็ นเงินฝำกประจำที่มีกำหนดระยะเวลำ ซึ่ งสำมำรถเบิกถอนได้ก่อนครบ
กำหนดระยะเวลำฝำก โดยในกำรเปิ ดบัญชี ขำ้ พเจ้ำตกลงแจ้งควำมประสงค์ในกำรกำหนดระยะเวลำในกำรฝำกที่ขำ้ พเจ้ำได้เลือกต่อ ธนำคำรตำมวิธีกำร
ที่ธนำคำรกำหนด
2.
ในกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกประจำแบบคล่องตัวข้ำพเจ้ำตกลงขอเปิ ดบัญชีออมทรัพย์กบั ธนำคำรเพื่อใช้บริ กำรพิเศษในกำรเบิกถอน
เงินจำกบัญชีเงินฝำกประจำแบบคล่องตัวโดยอัตโนมัติ โดยบัญชี ออมทรัพย์ดงั กล่ำวจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำที่ธนำคำรประกำศ กำหนด
3.
จำนวนเงินฝำกครั้งแรกจะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
4.
กรณี ที่ขำ้ พเจ้ำต้องกำรถอนเงินฝำกประจำแบบคล่องตัวของข้ำพเจ้ำก่อนครบกำหนดเวลำฝำก ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยดังนี้
4.1.
ระยะเวลำฝำกไม่ถึง 1 เดือน ธนำคำรจะยกเว้นกำรจ่ำยดอกเบี้ยเฉพำะส่ วนของจำนวนเงินที่ถอน
4.2.
ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ ธนาคารประกาศณ วันที่ถอน
4.3.
ยอดเงินที่คงเหลือในบัญชี เมื่อถึงวันครบกำหนด ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำเดิม ณ วันเปิ ดบัญชี ซึ่ งปรำกฎอยูบ่ น
เอกสำรใบยืนยันกำรฝำกเงิน (Time Deposit Advice)
5.
ข้ำพเจ้ำสำมำรถถอนเงินตำมใบยืนยันกำรฝำกเงินเป็ นบำงส่ วน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ถอน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ถอนในแต่ละครั้ง
จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำท) และส่ วนที่เกินกว่ำหนึ่ งหมื่นบำท ต้องเป็ นจำนวนทวีคูณของ 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำท) หรื อ ตำมที่
ธนำคำรกำหนด ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำในกรณี ที่จำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำทำรำยกำรเบิกถอนหรื อโอนเงิน จะทำให้ เงินต้นคงเหลือในบัญชีเงินฝำก

ประจำแบบคล่องตัวใดๆ ของข้ำพเจ้ำมียอดเงินต้นคงเหลือต่ำกว่ำ 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำท) ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ธนำคำรทำกำรโอนเงินต้น
คงเหลือดังกล่ำวทั้งหมดเข้ำบัญชีออมทรัพย์ของข้ำพเจ้ำ ที่ได้เปิ ดไว้คู่กนั และให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำประสงค์ขอปิ ดบัญชี เงินฝำกประจำดัง กล่ำวโดยอัตโนมัติ
6.
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจำนวนเงินที่ปรำกฎในบัญชี ออมทรัพย์จะเป็ นยอดรวมของบัญชี ออมทรัพย์และบัญชี เงินฝำกประจำแบบคล่อง
ตัว เมื่อข้ำพเจ้ำได้เบิกถอนหรื อโอนเงินระบบจะทำกำรเบิกถอนเงินจำกบัญชีออมทรัพย์ที่มีก่อน ถ้ำหำกเงินในบัญชี ออมทรัพย์ มีไม่ เพียงพอที่จะจ่ำยเงิน
ตำมที่ทำรำยกำรข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรเบิกถอนเงินจำกบัญชี เงินฝำก ประจำแบบคล่องตัวของข้ำพเจ้ำโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้หำกข้ำพเจ้ำมีบญั ชี เงินฝำกประจำแบบคล่องตัวมำกกว่ำ 1 บัญชี ขำ้ พเจ้ำยอมรับ และตกลงให้สิทธิ ธนำคำรใช้ดุลยพินิจในกำรเลือกบัญชี เงินฝำกประ
จำแบบคล่องตัวที่จะถอนในกำรทำรำยกำรโดยคำนึ งถึง ประโยชน์สูงสุ ดที่ขำ้ พเจ้ำจะได้รับ
7.
เมื่อข้าพเจ้าได้ฝากเงินไว้กบั ธนาคารธนาคารจะออกใบยืนยันการฝากเงิน (Time Deposit Advice) ให้กบั ข้าพเจ้า โดยใบยืนยัน
การฝากเงินนี้เป็ นเพียงหลักฐานแสดงการฝากเงินเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารสิ ทธิ์ ที่จะนาไปจาหน่าย จ่ายโอน หรื อ ประกันหนี้ ใดๆ ต่อ บุคคลภายนอกได้ และ
ยอดเงินฝากบนใบยืนยันการฝากเงินที่ธนาคารออกให้ขา้ พเจ้านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่ขา้ พเจ้าทา การเบิกถอนหรื อโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ประจาแบบคล่องตัวของข้าพเจ้าในระหว่างระยะ เวลาการฝาก ดังนั้นเพื่อทดแทนการออก ใบยืนยันการฝากเงินและเพื่อยืนยันการทารายการถอนและ/
หรื อโอนเงินที่เกิดขึ้นจากการทาการถอนและ/หรื อโอนเงินผ่านทางช่อง ทางอัตโนมัติต่างๆ ของธนาคารรวมถึงเพื่อยืนยันการปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติทาง
ธนาคารจะแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบถึงการทารายการ ถอน /โอนเงิน ที่เกิดขึ้นจากการทาการเบิกถอนเงินผ่านทางช่องทางอัตโนมัติ ต่างๆ ของธนาคารและ
มูลค่าเงินฝากในบัญชี เงินฝากประจาแบบคล่องตัวและเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็ นประจาทุกเดือน รวมถึงการปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติทาง
ใบแจ้งยอดบัญชีรวม (Consolidate Statement)
8.
ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำธนำคำรจะไม่ทำกำรออกใบยืนยันกำรฝำกเงิน (Time Deposit Advice) ให้ขำ้ พเจ้ำเพื่อยืนยันกำรทำรำยกำร
ถอนและ/หรื อ โอนเงินที่เกิดขึ้นจำกกำรทำกำรถอนและ/หรื อโอนเงินผ่ำนทำงช่องทำงอัตโนมัติต่ำงๆ ของธนำคำรอันได้แก่
8.1.
กำรเบิกถอน หรื อ โอนเงินทำงเครื่ องฝำกและถอนเงินอัตโนมัติ (“ATM”) โดยกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มกับเลขรหัส
เอทีเอ็ม ที่ธนำคำรออกให้ หรื อ
8.2.
การทาคาสั่งในการเบิกถอน หรื อ โอนเงินผ่านทางบริ การซิต้ ีโฟนแบงก์กิ้ง โดยการใช้เลขรหัสโทรศัพท์ประจาตัว
(Telephone Personal Identification Number (T-PIN)) ให้ธนาคารทารายการตามที่ขา้ พเจ้าร้ องขอดังกล่าว โดยข้าพเจ้า ยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้บริ การซิต้ ีโฟนแบงก์กิ้งที่ ธนาคารจัดส่ งให้ทุกประการ หรื อ
8.3.
โดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนดและแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเพิม่ เติมในอนาคตโดยข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมที่จะ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริ การช่องทางอัตโนมัติต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ไว้ทุกประการ
9.
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่มีคำสัง่ ให้ธนำคำรปฏิบตั ิเป็ นอย่ำงอื่น เมื่อเงินฝำกของข้ำพเจ้ำครบกำหนดระยะเวลำฝำก และมียอดเงินต้น
คงเหลือตั้งแต่ 200,000 บำท (สองแสนบำท) ขึ้นไปต่อบัญชี ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้ธนำคำรต่ออำยุเงินฝำกของ ข้ำพเจ้ำเป็ นบัญชีเงินฝำก
ประจำแบบคล่องตัวเท่ำกับระยะเวลำเดิมโดยอัตโนมัติ และใช้อตั รำดอกเบี้ยที่ธนำคำรกำหนดไว้ ณ วัน ครบกำหนดเงินฝำกสำหรับระยะเวลำเงินฝำกเดิม
ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำตกลงปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของธนำคำรที่ได้ กำหนดขึ้นไว้สำหรับบัญชี เงินฝำก ประจำแบบคล่องตัวไม่ว่ำที่มีอยูแ่ ล้วหรื อที่
จะมีข้ ึนในอนำคตโดยธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบ รวมถึงให้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนั้น มีผลบังคับใช้กบั บัญชีเงินฝำกประจำแบบคล่องตัว ทั้งที่ขำ้ พเจ้ำ
ได้เปิ ดบัญชีไว้แล้ว หรื อ ข้ำพเจ้ำขอเปิ ดเพิ่มหรื อต่ออำยุในอนำคตทุกครั้งไป ในกรณี ที่ยอดเงินฝำกในบัญชี เงินฝำกประจำแบบคล่องตัว ณ วันครบกำหนด
ของข้ำพเจ้ำมียอดเงินต้นคงเหลือ ต่ำกว่ำ 200,000 บำท (สองแสนบำท) ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ธนำคำรทำกำรโอน ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝำก
ประจำแบบคล่องตัวที่คงเหลือดังกล่ำวทั้งหมดเข้ำบัญชี ออมทรัพย์ของข้ำพเจ้ำที่ได้เปิ ดไว้คู่กนั และ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ ประสงค์ขอปิ ดบัญชีเงินฝำกประจำ
ดังกล่ำวโดย อัตโนมัติ

ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขที่ใช้ บังคับกับตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ระบุไว้ขำ้ งต้น กำรซื้ อตัว๋ แลกเงินหรื อกำรขอมีตวั๋ แลกเงิน
จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
1.
ตัว๋ แลกเงินเป็ นตรำสำรซึ่งข้ำพเจ้ำประสงค์ให้ซิต้ ีแบงก์เป็ นผูอ้ อกตัว๋ แลกเงิน (Drawer) และสัง่ ให้ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ (“ธนำคำร”)
ซึ่งเป็ นผูจ้ ่ำย (Drawee) ให้ใช้เงินตำมจำนวนเงินที่ระบุไว้บนหน้ำตัว๋ หรื อให้ใช้ตำมคำสัง่ ของบุคคลหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่ำ “ผูร้ ับเงิน” (Payee)
2.
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำโดยกำรซื้ อหรื อกำรขอมีตวั๋ แลกเงินของธนำคำรนั้น ข้ำพเจ้ำนั้นมีฐำนะเป็ นเจ้ำหนี้ ของธนำคำร
ซึ่งจะไม่ได้รับกำรประกันเงินต้นและดอกเบี้ย จำกกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน อันเป็ นหน่ วยงำนของรัฐบำล
ในกำรค้ ำประกันผูฝ้ ำกเงิน
3.
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและรับทรำบว่ำ ในกำรให้บริ กำรผลิตภัณฑ์ตวั๋ แลกเงินธนำคำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และขอบเขตของ ตัว๋ แลกเงินที่ระบุ
ไว้เป็ นกำรเฉพำะตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศกำหนด และข้ำพเจ้ำเข้ำใจและรับทรำบว่ำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีกำรโอนตัว๋ แลกเงิน ควำมเสี่ ยง
กรณี ขำ้ พเจ้ำทำตัว๋ แลกเงินสู ญหำย และควำมเสี่ ยงกรณี อื่นที่อำจทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้รับ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยครบตำมจำนวน เป็ นต้น
4.
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำตัว๋ แลกเงินเป็ นตรำสำรซึ่ งผูถ้ ือจะต้องเป็ นบุคคลที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยและมีหรื อได้รับสัญชำติไทยเท่ำนั้น
5.
ตัว๋ แลกเงินของธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์เป็ นตัว๋ แลกเงินเพื่อกูย้ มื เงินประเภทระบุชื่อผูร้ ับเงินได้เป็ นกำรทัว่ ไปเท่ำนั้น
6.
ธนำคำรขอสงวนสิ ทธิ ในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัว๋ แลกเงินนี้ รวมถึงเอกสำรแนบต่ำงๆ
และให้ถือว่ำเอกสำรแนบดังกล่ำวเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
7.
ในกรณี ที่จำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำได้ชำระให้แก่ธนำคำรเพื่อขอซื้ อตัว๋ นี้ ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ธนำคำรนับได้
ข้ำพเจ้ำยินยอมใหธนำคำรถือเอำจำนวนเงินที่ธนำคำรนับได้เป็ นจำนวนเงินที่ถูกต้อง
8.
จำนวนเงินตำมตั้วแลกเงินครั้งแรก จะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
9.
อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ระบุไว้ในตัว๋ แลกเงินจะระบุเหมือนกับที่ปรำกฎในใบคำขอซื้ อตัว๋ แลกเงินที่ธนำคำรกำหนด
สำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ กำหนดโดย ธนำคำรจะมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
10.
ในกรณี ขอไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินก่อนครบกำหนด ซิ ต้ ีแบงก์จะคำนวนอัตรำดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ไถ่ถอน
11.
ค่ำธรรมเนี ยมในกำรรักษำตัว๋ แลกเงิน อัตรำดอกเบี้ยและอัตรำค่ำธรรมเนี ยมต่ำงๆอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั นโยบำย
ของธนำคำรโดยธนำคำร จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ ขำ้ พเจ้ำสำมำรถตรวจสอบอัตรำดังกล่ำวได้ ณ วันที่ขอเปิ ดตัว๋ แลกเงินหรื อ ณ ที่ทำกำรธนำคำร ชั้น .2
หน้ำเคำเตอร์บริ กำรเงินสด หรื อเว็บไซด์ http:www.citibank.co.th
12.
ธนำคำรจะทำกำรชำระเงินเมื่อข้ำพเจ้ำนำตัว๋ แลกเงินพร้อมเอกสำรใดๆ
ที่เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวกับกำรขอไถ่ถอนที่ถูกต้องและครบถ้วนมำแสดง ณ ที่ทำกำรของธนำคำร
และในกรณี ตวั๋ แลกเงินครบกำหนดหรื อไถ่ถอนก่อนครบกำหนด เมื่อธนำคำรได้ทำกำรตรวจสอบตัว๋ แลกเงินและเอกสำรต่ำงๆ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ธนำคำรขอสงวนสิ ทธิในกำรชำระเงินโดยออกเป็ นเช็คที่ระบุชื่อผูร้ ับเงินให้แก่ขำ้ พเจ้ำ
13.
ในกรณี ที่วนั ครบกำหนดชำระเงินตำมตัว๋ แลกเงินตรงกับวันหยุดทำกำรของธนำคำร
ให้ถือเอำวันทำกำรแรกต่อจำกวันหยุดทำกำรนั้นเป็ นวันครบกำหนดชำระเงิน
14.
ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้ธนำคำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรื อเกี่ยวกับตัว๋ แลกเงินของข้ำพเจ้ำให้แก่บุคคลที่มีหน้ำที่หรื อมีนิติสมั พันธ์กบั
ธนำคำร เช่น ธนำคำรแห่ งประเทศไทย
15.
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ตัว๋ แลกเงินนี้ได้มีกำรระบุไว้ดำ้ นหน้ำว่ำ “เปลี่ยนมือไม่ได้” (Non negotiable)
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำประสงค์ใช้สิทธิในกำรโอนสำมัญ ข้ำพเจ้ำต้องติดต่อและดำเนิ นกำร ณ ที่ทำกำรของธนำคำร ทั้งนี้ กำรโอนสำมัญจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ
ธนำคำรรับรู้กำรโอนดังกล่ำวโดยกำรแจ้งให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำเป็ น นังสื อหรื อธนำคำรตกลงยินยอมด้วยก็ได้
16.
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ตัว๋ แลกเงินได้มีกำรระบุไว้ดำ้ นหน้ำว่ำ “ไม่จำต้องมีคำคัดค้ำน” หรื อ “ไม่มีคำคัดค้ำน”
ข้อควำมดังกล่ำวทำให้ผทู้ รงตัว๋ แลกเงินไม่ตอ้ งทำคำคัดค้ำน ในกรณี ที่ธนำคำรปฏิเสธกำรชำระเงินหรื อรับรองตัว๋ แลกเงิน อย่ำงไรก็ตำม
ข้ำพเจ้ำยังคงมีหน้ำที่ในกำรนำตัว๋ แลกเงินยืน่ ต่อธนำคำรภำยในเวลำเมื่อตัว๋ แลกเงินครบกำหนด
17.
จำนวนเงินที่ตอ้ งคงเหลือไว้ในบัญชีเฉลี่ยแต่ละเดือน จะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนำคำรจะประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
หำกจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี แต่ละเดือนต่ำกว่ำจำนวนขั้นต่ำที่ธนำคำรประกำศกำหนดดังกล่ำว

18.
ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำจะชำระค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำรักษำบัญชีดงั กล่ำวตำมอัตรำที่ธนำคำรกำหนดเป็ นครั้งครำว
และแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ
19.
ในกรณี ที่ตวั๋ แลกเงินหำยหรื อถูกขโมยข้ำพเจ้ำต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ธนำคำรทรำบทันทีนบั แต่เมื่อทรำบเหตุแห่งตัว๋ แลกเงินหำย
หรื อถูกขโมย
20.
ถ้ำตัว๋ แลกเงินหำยหรื อถูกขโมยก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ข้ำพเจ้ำจะร้ องขอไปยังธนำคำรให้ออกตัว๋ แลกเงินใหม่
แทนที่ตวั๋ แลกเงินที่หำยหรื อถูกขโมยได้ โดยจะต้องแสดงหลักฐำนใบแจ้งควำมพร้อมแสดงหรื อพิสูจน์หลักฐำนให้เชื่อได้ว่ำ
เป็ นข้ำพเจ้ำเป็ นผูท้ ี่เป็ นเจ้ำของตัว๋ แลกเงินที่แท้จริ ง
21.
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ อำจมีควำมเสี่ ยงอื่นใดที่เกิดขึ้นได้โดยลักษณะของตัว๋ แลกเงินเองหรื อโดยกฎหมำย
รวมถึงระบบกำรควบคุมหรื อกำรเก็บบันทึกที่อำจเกิดขึ้นได้ในระหว่ำงกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ แลกเงินได้
22.
กฎหมำยที่ใช้บงั คับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยูภ่ ำยใต้กฎหมำยแห่ งประเทศไทย
7. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขกำรใช้ บัตรซิตีแ้ บงก์ เอทีเอ็ม และบัตรเดบิตซิตีแ้ บงก์พร้ อมการ์ ด
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ระบุไว้ขำ้ งต้น กำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและบัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด
จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.บัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและบัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดเป็ นบัตรที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำเพื่อประโยชน์ และควำม
สะดวกของข้ำพเจ้ำในกำรสอบถำมข้อมูล และใช้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำรที่ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำรผ่ำนทำงเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ใดๆ ของธนำคำร
และ/หรื อของสถำบันกำรเงินอื่น ที่เข้ำร่ วมให้บริ กำรผ่ำนทำงเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ กับธนำคำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่ งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง
ซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง และซิ ต้ แี บงก์ออนไลน์ (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกโดยรวมว่ำ “เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์”)
2.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดกับเลขรหัสเอทีเอ็ม (PIN)
ที่ธนำคำรได้ออกและแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ กับเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ สอบถำมข้อมูล ตลอดจนใช้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำรใดๆ ที่ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำร
ซึ่งเกี่ยวกับบัญชีเงินฝำกและบัญชีสินเชื่อทุกประเภท ที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรรวมทั้งสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี บตั รเครดิตวีซ่ำ
บัญชีบตั รเครดิตมำสเตอร์กำร์ด และ/หรื อบัญชี ประเภทใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดและ/หรื อจะเปิ ด ไว้กบั บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ซิต้ ีคอร์ ป (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งรวมทั้งตัว๋ สัญญำใช้เงิน ที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ซิ ต้ ีคอร์ ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ซิ ต้ ีคอร์ ป”)
3.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดกับเลขรหัสเอทีเอ็ม (PIN)
ที่ธนำคำรได้ออกและแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ กับเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ร่วม ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรเท่ำนั้น
ไม่สำมำรถใช้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำรอื่นใดได้อีก
4.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดและเลขรหัสเอทีเอ็ม
ที่ธนำคำรได้จดั ส่งมำให้แล้ว ข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดและรหัสเอทีเอ็มดังกล่ำวได้ หลังจาก
ติดต่อกลับมำยังธนำคำรเพื่อทาการเปิ ดใช้งาน
5.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถขอเปลี่ยนเลขรหัสเอทีเอ็มที่ธนำคำร ออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำได้ดว้ ยตนเองเมื่อใดก็ได้ แต่กำรเปลี่ยนเลขรหัส
เอทีเอ็ม ดังกล่ำวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิถูกต้องตำมขั้นตอนที่ธนำคำรกำหนด และ/หรื อตำมคำสัง่ ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับจำกเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ตู้
เอทีเอ็มของธนาคารซิต้ ีแบงก์ หรื อสาขาของธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ หรื อซิ ต้ ีโฟนแบงก์กิ้ง หรื อซิ ต้ ีแบงก์ออนไลน์ โดยข้ำพเจ้ำตกลงให้ถือเสมือนว่ำเลขรหัสเอทีเอ็ม
ที่เปลี่ยนแปลงนั้น เป็ นเลขรหัสที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ
6.ข้ำพเจ้ำจะต้องเก็บรักษำบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดและเลขรหัสเอทีเอ็มไว้เป็ นควำมลับ
โดยข้ำพเจ้ำตกลงให้ถือว่ำคำสั่งใดๆ ที่ธนำคำรได้รับผ่ำนทำงเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจำกกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อม
การ์ดและเลขรหัสเอทีเอ็มดังกล่ำวเป็ นคำสัง่ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ไม่วำ่ คำสัง่ นั้นจะมำจำกใครก็ตำม
7.ในกรณี ที่บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อบัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำชำรุ ดหรื อสูญหำยหรื อถูกโจรกรรม
ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อแจ้งผ่ำนบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ทันทีเพื่อธนำคำรจะได้ดำเนินกำรออกบัตรใหม่ให้แก่ ข้ำพเจ้ำ
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร ซึ่ งในกรณี ดงั กล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระค่ำธรรมเนี ยมในกำรออกบัตรใหม่ ให้แก่ธนำคำรตำมอัตรำที่ ธนำคำรเรี ยกเก็บ และจะ ส่ง
มอบเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ตำมที่ธนำคำรร้องขอ อนึ่ งหากธนาคารไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้นและมีผอู ้ ื่นนาบัตรไปใช้ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อ
หนี้สิน และ/หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนทั้งหมด ในบำงกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำขอให้ธนำคำรดำเนินกำรออกบัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์
พร้อมการ์ดให้ใหม่ โดยที่ยงั ไม่ได้ระงับบัตรใบเก่ำ ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะใช้รหัสเดิมกับบัตรใบใหม่ และข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบ ในกรณี ที่มีผนู้ ำ เอำบัตร

ใบเก่ำ ไปใช้โดยมิชอบ อนึ่งข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำเมื่อธนำคำรได้ออกบัตรใบใหม่แล้ว จะมีผลเป็ นกำรระงับบัตรใบเก่ำซึ่ งไม่สำมำรถนำมำใช้ได้อีกต่อไป
8.ข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดเพื่อรับบริ กำรต่ำงๆ ที่ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำร ผ่ำนทำงเครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และ 7 วันตลอดทั้งสัปดำห์ ยกเว้นกรณี ที่เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์หรื อระบบข้อมูลชำรุ ดขัดข้อง หรื ออยูร่ ะหว่ำง กำรซ่อมแซม
หรื อบำรุ งรักษำ ในกรณี ที่มีกำรใช้เลขรหัสเอทีเอ็มที่ไม่ถูกต้องกับ บัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดเป็ นจำนวนเกินกว่ ำที่
ธนำคำรกำหนด ธนำคำรจะหยุดให้บริ กำรใดๆ ผ่ำนบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มดังกล่ำวชัว่ ครำวจน กว่ำข้ำพเจ้ำจะได้ดำเนิ นกำ รติดต่อกับธนำคำรเพื่อป้ องกัน
ควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดกับข้ำพเจ้ำ
9.ในกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดเพื่อเบิกถอนเงินสดจำกบัญชีเงินฝำก และบัญชีสินเชื่อ ทุกประเภท
ที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั ธนำคำร วงเงินสู งสุ ดที่ขำ้ พเจ้ำสำมำรถเบิกถอนได้ จำกบัญชี ประเภทต่ำงๆ ดังนี้
ก. กำรเบิกถอนเงินสดจำกบัญชีออมทรัพย์ บัญชี กระแสรำยวัน บัญชี ซิต้ ีแบงก์เรดดี้เครดิต และ/หรื อบัญชีสินเชื่ออื่นๆ ในแต่ละวัน
จะกระทำได้เป็ นจำนวน ไม่เกินจำนวนที่ธนำคำรกำหนดไว้ในคู่มือกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดแต่ละชนิด
หรื อตำมที่ธนำคำรประกำศเป็ นครั้งครำว
ข. กำรเบิกถอนเงินสดจำกบัญชีบตั รเครดิตวีซ่ำ และ/หรื อบัญชีบตั รเครดิต มำสเตอร์กำร์ ดในแต่ละวัน
จะกระทำได้เป็ นจำนวนไม่เกินจำนวนที่ธนำคำรกำหนดไว้ในคู่มือกำรใช้หรื อที่ธนำคำรประกำศเป็ นครั้งครำวสำหรับบัตรคลำสสิ กและ บัตรทอง
ในทุกกรณี ยอดรวมของจำนวนเงินที่สำมำรถเบิกถอนได้ตำมข้อ ก. และข้อ ข.
ในแต่ละครั้งกับจำนวนสิ นเชื่อที่ขำ้ พเจ้ำได้ใช้ไปแล้วขณะใดขณะหนึ่ งจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำสำมำรถเบิกถอนได้ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข
เฉพำะของบัตรเครดิตแต่ละประเภท และวงเงินสิ นเชื่อที่ขำ้ พเจ้ำมีต่อธนำคำร
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวงเงินสูงสุดในกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด ข้ำพเจ้ำอำจขอรับ
สำเนำของข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่จำกธนำคำรได้โดย แจ้งให้ธนำคำรทรำบ ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 วันทำกำร
10.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด และรหัสเอทีเอ็ม ที่ธนำคำรออกให้แก่
ข้ำพเจ้ำในกำรเบิกถอนเงินจำกบัญชี ประเภทต่ำงๆ ที่ขำ้ พเจ้ำ ได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรจำกพนักงำนของธนำคำร ณ ที่ทำกำรของธนำคำรในวันและเวลำ ทำกำรปกติ
ของธนำคำร โดยวงเงินสู งสุ ดที่ขำ้ พเจ้ำจะสำมำรถเบิกถอนได้จำกบัญชี ประเภทต่ำงๆ จะเป็ นไปตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพำะสำหรับบัญชี แต่ละประเภท
11.ในกรณี ที่มีกำรใช้บริ กำรโอนเงินผ่ำนทำงเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ กำรดำเนิน กำรโอนเงินดังกล่ำวจะมีผลภำยในกำหนดเวลำ ดังนี้
ก) กำรใช้บริ กำรภำยในวันทำกำรปกติของธนำคำรในส่ วนของกำรรับและฝำกเงิน
11.1 กำรฝำกเงิน
11.1.1 กำรฝำกเงินด้วยเงินสด: ธนำคำรจะนำเงินดังกล่ำวเข้ำฝำกในบัญชี ของข้ำพเจ้ำในวันที่มีกำรฝำกโดยเงินสด
โดยข้ำพเจ้ำสำมำรถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่ำวหลังจำกธนำคำรได้ทำกำรตรวจนับและนำเงินจำนวน ดังกล่ำว เข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำเรี ยบร้อยแล้ว
11.1.2 กำรฝำกด้วยเช็ค: ธนำคำรจะนำเงินที่เรี ยกเก็บได้ ตำมเช็คเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำในวันทำกำรถัดไปโดยข้ำพเจ้ำ
จะสำมำรถเบิกถอนเงิน จำนวนดังกล่ำวได้หลังจำกที่ธนำคำรได้รับและนำเงินที่เรี ยกเก็บได้ตำมเช็ค
เข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำเรี ยบร้อยแล้ว
11.2กำรชำระหนี้ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รเครดิต
11.2.1 กำรชำระด้วยเงินสด: ธนำคำรจะถือว่ำได้มีกำรชำระหนี้ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รเครดิต และค่ำธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้อง
ตำมคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำในวันที่มีกำรชำระเงินสด
11.2.2 กำรชำระด้วยเช็ค: ธนำคำรจะถือว่ำได้มีกำรชำระหนี้ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รเครดิต และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ตำมคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำในวันที่ธนำคำรได้รับเงินที่เรี ยกเก็บตำมเช็คแล้ว
11.3กำรชำระคืนเงินกู้
11.3.1 กำรชำระด้วยเงินสด: ธนำคำรจะถือว่ำได้มีกำรชำระคืน เงินกูต้ ำมคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำในวันที่มีกำรชำระเงินสด
11.3.2 กำรชำระด้วยเช็ค: ธนำคำรจะถือได้ว่ำมีกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำ
ในวันที่ธนำคำรได้รับเงินที่เรี ยกเก็บตำมเช็คแล้ว
ข) กำรใช้บริ กำรหลังเวลำทำกำรปกติของธนำคำรในส่ วนของกำรรับและฝำกเงินและกำรใช้บริ กำรภำยนอกวันทำกำรปกติของธนำคำร
11.4 กำรฝำกเงิน
11.4.1 กำรฝำกด้วยเงินสด: ธนำคำรจะถือว่ำมีกำรฝำกเงินเข้ำในบัญชี ของข้ำพเจ้ำในวันที่มีกำรฝำกด้วยเงินสด ทั้งนี้
ข้ำพเจ้ำจะสำมำรถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่ำวได้หลังจำกธนำคำรได้ตรวจนับและนำเงินจำนวนดังกล่ำว เข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำเรี ยบร้อยแล้ว
ในวันทำกำรแรกถัดจำกวันที่ฝำกด้วยเงินสด

11.4.2 กำรฝำกด้วยเช็ค: ธนำคำรจะนำเงินที่เรี ยกเก็บได้ ตำมเช็ค เข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำในวันทำกำรวันที่สองถัดจำก
วันที่มีกำรฝำกด้วยเช็คในกรณี ที่เป็ นเช็คสัง่ จ่ำยธนำคำรในกรุ งเทพมหำนคร หรื อในวันทำกำรวันที่ได้รับเงินตำมเช็คในกรณี ที่เป็ นเช็คสัง่ จ่ำยธนำคำร
ในต่ำงจังหวัด ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำจะสำมำรถ ถอนเงินจำนวนดังกล่ำวได้หลังจำกที่ธนำคำรได้รับและนำเงินที่เรี ยกเก็บได้ตำมเช็ค เข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำเรี ยบร้อยแล้ว
11.5 กำรชำระหนี้ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รเครดิต
11.5.1 กำรชำระด้วยเงินสด: ธนำคำรจะถือว่ำมีกำรชำระหนี้ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รเครดิต ในวันทำกำรวันแรก ถัดจำก
วันที่มีกำรชำระด้วยเงินสด
11.5.2 กำรชำระด้วยเช็ค: ธนำคำรจะถือว่ำมีกำรชำระหนี้ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รเครดิต ในวันที่ธนำคำรได้รับเงินที่เรี ยก
เก็บตำมเช็คแล้ว
11.6
กำรชำระคืนเงินกู้
11.6.1 กำรชำระด้วยเงินสด: ธนำคำรจะถือว่ำมีกำรชำระคืนเงินกูใ้ นวันที่มีกำรชำระด้วยเงินสด แต่จะมีขอ้ มูลปรำกฏ
ในวันทำกำรวันแรกถัดจำกวันที่มีกำรชำระด้วยเงินสด
11.6.2 กำรชำระด้วยเช็ค: ธนำคำรจะถือว่ำมีกำรชำระคืนเงินกูใ้ นธนำคำรในวันที่ธนำคำรได้รับเงินที่เรี ยกเก็บตำมเช็คแล้ว
12.ในกำรใช้บริ กำรถอนหรื อโอนเงินผ่ำนทำงเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 9. และข้อ 11. ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรหักเงิน
จำกบัญชีของข้ำพเจ้ำในวันที่มีกำรใช้บริ กำรถึงแม้วำ่ กำรใช้บริ กำรถอนหรื อโอนเงินดังกล่ำวจะกระทำนอกวันและเวลำทำกำรปกติของธนำคำร อย่ำงไรก็ตำม
หำกกำร ใช้บริ กำรถอนหรื อโอนเงินดังกล่ำวได้เกิดขึ้นหลังเวลำทำกำรปกติของธนำคำร ธนำคำรอำจถือว่ำกำรถอนหรื อโอนเงินดังกล่ำวได้กระทำขึ้นในวัน
ถัดไปโดยธนำคำรมีดุลพินิจที่จะหักเงินจำกบัญชี ของข้ำพเจ้ำในวันถัดไปดังกล่ำว
13.ในกรณี ที่ธนำคำรยินยอมให้มีกำรโอนเงินจำกบัญชีกระแสรำยวัน ตำมคำสัง่ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ี
แบงก์พร้อมการ์ด และรหัสเอทีเอ็ม ที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ เป็ นจำนวนที่มำกกว่ำยอดเงินคงเหลือในบัญชี ของข้ำพเจ้ำไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใดก็ตำม ข้ำพเจ้ำ
ยอมรับว่ำ จำนวนเงินที่โอนไปเฉพำะส่วนที่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี ของข้ำพเจ้ำ เป็ นหนี้ ในส่ วนที่ขำ้ พเจ้ำได้เบิกเกินบัญชี ไป และข้ำพเจ้ำขอให้สญ
ั ญำว่ำ
จะจ่ำยเงินจำนวนดังกล่ำวพร้ อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ธนำคำรโดยเร็ วภำยในเวลำที่ธนำคำรกำหนด โดยข้ำพเจ้ำยินยอม ให้ธนำคำรคิดดอกเบี้ยจำกเงินจำนวน
ดังกล่ำวในอัตรำสู งสุดเท่ำที่ธนำคำรพึงเรี ยกเก็บจำกกำรให้กยู้ มื ตำมประกำศ ของธนำคำรที่มีผลใช้บงั คับ ณ วันที่มีกำรเบิกเกินบัญชี คิดคำนวณนับจำกวันที่
ได้มีกำรเบิกเงินเกินบัญชี จนถึงวันที่ขำ้ พเจ้ำชำระหนี้ เบิกเงินเกินบัญชี ดงั กล่ำว คืนให้แก่ธนำคำรจนเต็มจำนวน
14.ข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดในกำรใช้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำรใดๆ ที่ธนำคำรเปิ ด
ให้บริ กำรภำยในประเทศได้ โดยธนำคำรสงวนสิ ทธิ์ ที่จะคิดค่ำธรรมเนี ยมในกำรใช้บริ กำรจำกเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์เมื่อธนำคำรเห็นสมควรตำมอัตรำที่
ธนำคำรกำหนดเป็ นครั้งครำว และในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำได้ใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อบัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดในกำรบริ กำรใดๆ ที่ธนำคำรเปิ ด
ให้บริ กำรในต่ำงประเทศ ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริ กำรจำกเครื่ องอิเล็กทรนิ กส์ดงั กล่ำว ให้แก่ธนำคำรตำมอัตรำที่กำหนด และ/หรื อ
ตำมอัตรำที่ธนำคำรในต่ำงประเทศเรี ยกเก็บ
15.ในกำรใช้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำรใดๆ กับธนำคำรผ่ำนทำงเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ (ยกเว้นกำรใช้บริ กำรผ่ำนทำงซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง) ธนำคำร
จะออกใบบันทึกรำยกำรให้แก่ขำ้ พเจ้ำ เพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำรพิสูจน์กำรใช้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำร ที่ได้กระทำขึ้นตำมคำสั่งที่เกิดจำกกำรใช้ บัตรซิ ต้ ี
แบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด และรหัสเอทีเอ็มที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำ ใบบันทึกรำยกำร
หลักฐำนหรื อเอกสำรใดๆ ที่ธนำคำรได้จดั ทำขึ้นดังกล่ำว เป็ นพยำนหลักฐำนที่ถูกต้องและผูกพันข้ำพเจ้ำ ในกำรพิสูจน์มูลหนี้ ที่เกิดจำกกำรใช้บริ กำรด้ำนกำร
ธนำคำรดังกล่ำว หำกไม่มีขอ้ ผิดพลำดอย่ำงชัดแจ้ง
16.ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำประสงค์จะให้ธนำคำรอำยัดหรื อระงับกำรโอนเงินตำมคำสัง่ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ี
แบงก์พร้อมการ์ด กับรหัสเอทีเอ็มที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำและ/หรื อกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดที่ธนำคำร
ออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำกับเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ ข้ำพเจ้ำจะต้องดำเนินกำรดังนี้
16.1 ข้ำพเจ้ำจะแจ้งคำสัง่ ให้อำยัดหรื อระงับกำรโอนเงิน และ/หรื อกำรใช้ บัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อม
การ์ดให้ธนำคำรทรำบ โดยทำเป็ นหนังสื อส่งมำยังที่ทำกำรของธนำคำรหรื อแจ้งคำสั่งให้อำยัดหรื อระงับดังกล่ำวผ่ำนทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง
โดยผ่ำนระบบบริ กำรทำงโทรศัพท์อตั โนมัติ (CitiPhone Self-Service Banking (AVR))
16.2 หลังจำกที่ธนำคำรได้รับแจ้งคำสัง่ ให้อำยัด หรื อระงับกำรโอนเงิน และ/หรื อกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิต
ซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดตำมวิธีกำรในข้อ 16.1 แล้ว และได้ดำเนินกำรตรวจสอบ ควำมถูกต้องของคำสัง่ ดังกล่ำวตำมวิธีกำรของธนำคำรแล้ว ธนำคำรจะดำเนิน
กำรอำยัดหรื อระงับกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด ดังกล่ำวทันที
17.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ธนำคำรจะต้องรับผิดต่อข้ำพเจ้ำในกรณี ดงั ต่อไปนี้

17.1 ธนำคำรปฏิบตั ิหรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ โอนเงิน จนเป็ นเหตุให้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้รับเงินจำกกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิ กส์
ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อ 11. เว้นแต่
17.1.1 ข้ำพเจ้ำมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
17.1.2 ข้ำพเจ้ำไม่มีหรื อถูกระงับกำรใช้วงเงินสิ นเชื่ อกับธนำคำร
17.1.3 กำรโอนเงินจะเป็ นผลให้ยอดเงินในบัญชี เกินกว่ำวงเงินสิ นเชื่ อที่ตกลงไว้กบั ธนำคำร
17.1.4 ข้ำพเจ้ำและ/หรื อบัญชี ประเภทต่ำงๆ ที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำร
อยูร่ ะหว่ำงหรื อภำยใต้กำรดำเนิ นกำรทำงกฎหมำย
17.1.5 ธนำคำรได้แจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบถึงควำมขัดข้องของกำรโอนเงินอยูแ่ ล้วก่อนหรื อในขณะที่ทำรำยกำรโอนเงิน
17.1.6 ควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเป็ นผลเนื่องมำจำกควำมชำรุ ด บกพร่ อง
หรื อควำมขัดข้องของเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ หรื อระบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์
17.1.7 ข้ำพเจ้ำปฏิบตั ิผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขกับธนำคำร
17.1.8 ธนำคำรมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับควำมถูกต้องแท้จริ งของคำสั่งดังกล่ำว
17.1.9 เหตุสุดวิสยั
17.2ธนำคำรมิได้ปฏิบตั ิตำมคำสั่งระงับกำรโอนเงินหรื อคำสัง่ อำยัดกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมกา
การ์ดของข้ำพเจ้ำตำมข้อ 16. และต่อมำเกิดรำยกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิ กส์ข้ ึน
17.3 ธนำคำรยังไม่ได้ส่งมอบบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด และรหัสเอทีเอ็ม ให้แก่ขำ้ พเจ้ำและเกิด
รำยกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิ กส์โดยมิชอบขึ้น
17.4 เกิดรำยกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และพิสูจน์ได้วำ่ เป็ นควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงหรื อ ควำมจงใจของ
ธนำคำร
18.ข้ำพเจ้ำจะต้องรับผิดต่อธนำคำร หำกเกิดรำยกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิ กส์ข้ ึนตำมคำสัง่ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตร
เดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด และรหัสเอทีเอ็ม โดยข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดตำมจำนวนเงินที่โอนนั้น ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ธนำคำรจะดำเนิ นกำรอำยัดหรื อระงับกำรใช้
บัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ด หรื อกำรโอนเงินตำมวิธีกำรที่ได้
กำหนดไว้ในข้อ 16.
19.ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงยอมรับว่ำธนำคำรจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบใน ควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรที่ธนำคำรได้กระทำกำรใดๆ
ไปตำม คำสัง่ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ด กับรหัสเอทีเอ็ม เว้นแต่ควำมเสี ยหำยนั้น เกิดขึ้นเพรำะควำม
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของธนำคำร
20.ข้ำพเจ้ำตกลงยอมรับว่ำกำรกระทำใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด และรหัสเอทีเอ็ม
ทั้งที่เป็ นกำรกระทำโดยตัวของข้ำพเจ้ำ หรื อเป็ นกำรกระทำที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นไม่ว่ำจะโดยทุจริ ตหรื อไม่ก็ตำม ให้ถือว่ำเป็ นกำรกระทำที่ ถูกต้องสมบูรณ์
เสมือนหนึ่งว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ โดยตนเอง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบในกำรกระทำดังกล่ำวตลอดจนควำมเสี ยหำยอย่ำงใดๆ ที่จะ เกิดขึ้นแก่
ธนำคำรเนื่องจำกกำรกระทำใดๆ ตำมคำสัง่ ดังกล่ำวนั้นทุกประกำร
21.ข้ำพเจ้ำตกลงรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยใดๆ อันอำจเกิดขึ้นหรื อ สื บเนื่ องจำกกำรที่ธนำคำรได้ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์
เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด และรหัสเอทีเอ็ม ในกำรระงับกำรจ่ำยเงินตำมเช็คที่ได้มีกำรแจ้งอำยัดกำรจ่ำยเงิน ตำมเช็คผ่ำนทำงเครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์
22.ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำพบข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรใช้บริ กำรใดๆ ของ ธนำคำรที่ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำรผ่ำนทำงเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ ข้ำพเจ้ำจะต้อง
แจ้ง ข้อผิดพลำดดังกล่ำวพร้อมทั้งรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ให้ธนำคำรทรำบตำมวิธีกำรที่กำหนดในข้อ 16.
22.1 วันและเวลำทำรำยกำร
22.2 สถำนที่ต้งั เครื่ องเทอร์มินอล
22.3 หมำยเลขบัญชีของข้ำพเจ้ำและของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
22.4 ประเภทของรำยกำร
22.5 จำนวนเงินที่โอนเข้ำหรื อออก
22.6 ชื่อและสถำนที่ติดต่อของข้ำพเจ้ำ
23.หลังจำกที่ธนำคำรได้รับแจ้งถึงข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ ตำมข้อ 22. แล้ว ธนำคำรจะดำเนินกำรสอบสวน ให้แล้ว
เสร็ จภำยในเวลำ 30 วัน และจะแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบภำยในเวลำ 7 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรได้ทรำบถึงผลกำรสอบสวนดังกล่ำว

24.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อบัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด เป็ นบัตรที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ
หำกข้ำพเจ้ำประสงค์จะยกเลิกกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด ที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งกำรยก
เลิกดังกล่ำวให้ธนำคำรทรำบเป็ น ลำยลักษณ์อกั ษร หรื อแจ้งผ่ำนทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำรับทรำบ ว่ำธนำคำรสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิก
บัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ได้ในเวลำใดๆ ตำมแต่ธนำคำรจะเห็นสมควร
ธนำคำรจะไม่ออกบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด ให้แก่ลูกค้ำซึ่ งมิได้มีภูมิลำเนำอยูใ่ นประเทศไทย
25.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถดำเนินกำรร้องขอให้ธนำคำร เปลี่ยนแปลงรหัสเอทีเอ็ม หรื อขอให้ธนำคำรออกรหัสเอทีเอ็มให้ขำ้ พเจ้ำใหม่
ผ่ำนทำงบริ กำรซิต้ ึโฟน แบงก์กิ้ง
26.ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำได้ใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ด ในกำรเบิกถอนเงินสดจำกบัญชี ประเภทต่ำงๆ
ในต่ำงประเทศ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำจำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำเบิกถอนจะ ต้องถูกแปลงเป็ นเงินบำทไทยจำกเงินสกุลที่เรี ยกเก็บมำจำกต่ำงประเทศโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ จุดขำยของเงินสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำว ซึ่งอาจจะมีการเปลื่ยนแปลงตามวันและวเลาที่ธนาคารถูกเรี ยกเก็บจริ ง ณ
วันและเวลำที่ธนำคำรได้รับใบแจ้งหนี้ จำกธนำคำรในต่ำงประเทศ ธนำคำรขอสงวนสิ ทธิ ในกำรจัดเก็บค่ำบริ กำรเพิ่มเติม
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเป็ นค่ำควำมเสี่ ยงในกรณี ที่มีควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงระยะเวลำกำรเรี ยกเก็บเงินจำกธนำคำรต่ำงประเทศ
27.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บรรดำข้อมูลต่ำงๆ ที่ธนำคำรจัดให้แก่ขำ้ พเจ้ำตำมคำสั่งที่เกิดจำกกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/ หรื อบัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์
พร้อมการ์ด และรหัสเอทีเอ็มเป็ นข้อมูลเบื้องต้น โดยธนำคำรสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่ำวให้ถูกต้องได้ตลอดเวลำ แต่ธนำคำรไม่ตอ้ งรับ
ผิดต่อข้ำพเจ้ำในควำมบกพร่ องใดๆ ของข้อมูลดังกล่ำว เว้นแต่จะเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงของธนำคำร
28.ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำคู่มือและเอกสำรใดๆ เกี่ยวกับกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดซึ่งธนำคำรได้มอบหรื อ
ส่งให้แก่ขำ้ พเจ้ำ หรื อที่ธนำคำรจะประกำศเพิ่มเติมต่อไป ในภำยหน้ำนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดว้ ย
29.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ด ถือเป็ นทรัพย์สินของธนำคำรตลอดเวลำ และข้ำพเจ้ำมี
หน้ำที่ตอ้ งคืนบัตรดังกล่ำวให้แก่ธนำคำร เมื่อธนำคำรเรี ยกคืน ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ของข้ำพเจ้ำที่มีไว้กบั ธนำคำรข้ำพเจ้ำจะต้องคืน
บัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดให้กบั ธนำคำร ณ วันที่ขำ้ พเจ้ำมีคำสัง่ ปิ ดบัญชี หรื อในทันทีที่สำมำรถกระทำได้ หำกข้ำพเจ้ำ
มิได้คืนบัตรซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดให้กบั ธนำคำร (ไม่ว่ำธนำคำรจะติดตำมทวงถำมจำกข้ำพเจ้ำหรื อไม่ก็ตำม) ข้ำพเจ้ำ
ตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิ์ ที่ จะใช้บริ กำรใดๆ ของธนำคำรที่เกี่ยวข้องกับบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ แี บงก์พร้อมการ์ ด และธนำคำรไม่มี
หน้ำที่ให้บริ กำรกับข้ำพเจ้ำตำม บัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ แี บงก์พร้อมการ์ ด และธนำคำรไม่จำต้องรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยใดๆ
อันเกี่ยวกับกำรใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้อม ภำยหลังกำรปิ ดบัญชี ดงั กล่ำว
30.ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำร้องขอให้ธนำคำรจัดส่งบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดให้ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำธนำคำร
ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำย สู ญหำย หรื อควำมล่ำช้ำใดๆ ในกำรจัดส่ งบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดดังกล่ำว
31.กำรถอนเงินต่ำงประเทศในระบบ International Citibank Card (ICC) หรื อกำรถอนเงินในประเทศโดยผ่ำนเอทีเอ็มพูล (ATM POOL) ณ
สำขำของธนำคำรต่ำงๆ ที่อยูใ่ นระบบเอทีเอ็มพูล จะกระทำโดยใช้บตั รซิต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดและรหัสเอทีเอ็มของข้ำพเจ้ำ
กับเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ของสำขำของธนำคำร ในประเทศต่ำงๆ หรื อในประเทศแล้วแต่กรณี ตำมที่ธนำคำรได้เปิ ดบริ กำรไว้แล้ว และที่จะเปิ ดบริ กำรในอนำคต
ตำมที่ธนำคำรจะประกำศให้ทรำบเป็ นครั้งครำวไป
32.กำรถอนเงินในระบบ ICC และเอทีเอ็มพูลนั้น จะสำมำรถถอนเงินได้ จำกบัญชี ที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั ธนำคำรเท่ำนั้น เมื่อต้องกำรถอนเงิน ข้ำพเจ้ำ
จะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบว่ำ จะต้องกำรถอนจำกบัญชีใด หำกข้ำพเจ้ำไม่ได้แจ้งให้ ธนำคำรทรำบก่อน ระบบ ICC และ/หรื อ เอทีเอ็มพูล (ATM POOL)
จะทำกำรถอนเงินโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะเสี ยค่ำธรรมเนี ยมตำมที่ธนำคำรกำหนดที่เกิดขึ้นในกรณี ที่ระบบ ICC หรื อเอทีเอ็มพูล (ATM POOL)
อำจจะไปถอนเงินจำกบัญชีบตั รเครดิต หรื อเรดดี้เครดิต
33.ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดข้ออื่นๆ มำใช้กบั กำร ถอนเงินในระบบ ICC
และเอทีเอ็มพูล(ATM POOL)ด้วย กำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด
ของข้ำพเจ้ำในต่ำงประเทศจะอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
34.ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด กับเครื่ องเอทีเอ็มที่อยูน่ อกประเทศไทย
สำขำของธนำคำรในต่ำงประเทศ จะดำเนินกำรแทนธนำคำรเกี่ยวกับกำรติดต่อ ส่งผ่ำน หรื อเก็บข้อมูลหรื อรำยกำรที่มีกำรดำเนิ นกำร กำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่ำวนี้ ซึ่งรวมถึงกำรพิจำรณำจำนวนเงินในบัญชี ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน จะใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนั้นกำรดำเนิ นกำร
ต่ำงๆ จะเป็ นกำรกระทำแทนธนำคำรโดยสำขำของธนำคำรในต่ำงประเทศซึ่ งข้ำพเจ้ำใช้เอทีเอ็ม
35.เมื่อข้ำพเจ้ำใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดในต่ำงประเทศจะเป็ นกำรที่ขำ้ พเจ้ำตกลงยินยอมให้:

35.1 ธนำคำรเก็บข้อมูลส่งผ่ำนหรื อดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อ พิจำรณำจำนวนเงินในบัญชี โดยวิธีกำรใดก็ตำม เมื่อธนำคำรเห็นว่ำ
มีควำมจำเป็ น ที่จะต้องดำเนินกำรเพื่อที่จะเก็บรักษำรำยกำรและข้อมูลด้ำนบัญชี
35.2ธนำคำรเปิ ดเผยหรื อส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี รำยกำรหรื อข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็ นไปให้ระบบข้อมูล ซิต้ ีแชร์ (Citishare Network)
เพื่อกำรพิจำรณำในกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดในต่ำงประเทศ
35.3ระบบข้อมูล ซิ ต้ ีแชร์ สำมำรถเก็บข้อมูลต่ำงๆ ของข้ำพเจ้ำ และ
35.4ระบบข้อมูล ซิ ต้ ีแชร์ กระทำกำรใดๆ เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่ำงๆ ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิกำรใน
ระบบข้อมูล ซิต้ ีแชร์ จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
36.ข้ำพเจ้ำจะชำระหนี้ ตำมบัญชี ได้ที่ธนำคำรซึ่งข้ำพเจ้ำได้เปิ ดบัญชี หรื อมี เงินฝำกเท่ำนั้น และจะต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยของประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบ คำสัง่ และระเบียบในเรื่ องกำรควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรำ ธนำคำรจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ในบัญชี ของข้ำพเจ้ำมีเงินไม่เพียงพอ
อันเนื่องมำจำกข้อห้ำมในเรื่ องกำรแลกเปลี่ยนเงิน กำรโอนเงิน คำสัง่ ห้ำมโอนเงิน ภำวะสงครำม กำรจลำจล หรื อเหตุกำรณ์อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
ซึ่งอยูน่ อกเหนือจำกกำรควบคุมของธนำคำรและในกรณี น้ ี สำขำอื่นๆ ของธนำคำร บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ในกลุ่มของธนำคำรจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบด้วย
37.กำรที่ขำ้ พเจ้ำถอนเงินโดยใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ แี บงก์พร้อมการ์ ดนอกประเทศไทย จะเป็ นกำรที่ธนำคำรส่ งเงิน
ไปยังประเทศที่ได้มีกำรถอนเงิน สิ ทธิ์ในกำรถอนเงิน ของข้ำพเจ้ำจะอยูภ่ ำยใต้ ทั้งกฎหมำยและระเบียบของประเทศไทยและกฎหมำยและระเบียบของ
ประเทศที่มีกำรถอนเงินด้วย เงินที่เบิกถอนโดยบัตรซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดจำกเครื่ องเอทีเอ็มนอกประเทศไทย
จะเป็ นเงินในสกุลของประเทศที่เครื่ องเอทีเอ็ม ตั้งอยู่ และธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชี ของข้ำพเจ้ำซึ่ งมีมูลค่ำเท่ำกับจำนวน ที่ขำ้ พเจ้ำได้ถอนไป กำรเบิก
ถอนเงินสดจำกเครื่ องเอทีเอ็มนอกประเทศจะอยูภ่ ำยใต้กฎ ระเบียบ เรื่ องกำร แลกเปลี่ยน เงินตรำซึ่ งมีผลใช้บงั คับอยูใ่ นประเทศที่เครื่ องเอทีเอ็มตั้งอยู่
38.ธนำคำรอำจจะยกเลิกหรื อยับยั้งกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็มและ/หรื อ บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดของข้ำพเจ้ำภำยนอกประเทศไทยเมื่อ
ไรก็ได้โดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ หากการใช้บตั รนั้นไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขและธนาคารไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ โดยข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ
ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อควำมสู ญเสี ยหรื อเสี ยหำย ใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับ อันเนื่ องมำจำกกำรที่ธนำคำรได้ยบั ยั้ง หรื อยกเลิกกำรใช้บตั รซิ ต้ ี
แบงก์ เอทีเอ็ม และ/หรื อ บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดดังกล่ำว สำขำและบริ ษทั ในเครื อ ของธนำคำรจะไม่ตอ้ งรับผิดและไม่มีควำมรับผิดใดๆ
ต่อข้ำพเจ้ำในเรื่ องกำรใช้บตั รซิ ต้ ีแบงก์ เอทีเอ็ม ทำรำยกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีของข้ำพเจ้ำภำยนอกประเทศไทย
39. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าบัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด คือบัตรที่ธนาคารออกให้ผถู้ ือบัตรใช้บริ การสาหรับซื้ อสิ นค้า ชาระค่าบริ การต่างๆ
ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ชาระค่าสาธารณูปโภค ชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ และสมัครใช้บริ การอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ ของธนาคารที่มีอยู่
แล้ว ณ ปัจจุบนั และ/หรื อที่จะมีต่อไปในภายหน้า โดยผ่านเครื่ องบริ การเงินสดอัตโนมัติ (เครื่ องเอทีเอ็ม) หรื อเครื่ องอนุมตั ิวงเงินอัตโนมัติ (เครื่ องอีดีซี) หรื อ
ใช้จ่ายซื้อสิ นค้าทางอินเตอร์เน็ต โดยการใช้บริ การบัตรเดบิตสามารถใช้ได้กบั เครื่ องเอทีเอ็มหรื อเครื องอีดีซีในประเทศหรื อต่างประเทศที่รองรับ พร้อมการ์ ด
และ มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น หรื อใช้บริ การอื่นๆ ที่ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
40. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า/ออกบัตรใหม่/ทาบัตรทดแทนและค่าธรรมเนียมรายปี ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ จนกว่า
ข้าพเจ้าจะแจ้งยกเลิกการเป็ นสมาชิกบัตรให้ธนาคารทราบ หรื อจนกว่าธนาคารจะยกเลิกการเป็ นสมาชิ กบัตรของข้าพเจ้า โดยตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ได้ระบุไว้กบั ธนาคาร และข้าพเจ้าจะนาเงินเข้าบัญชี ไว้ก่อนกาหนดเวลาที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ธนาคารสามารถดาเนิ นการหัก
เงินจากบัญชี ตามข้อตกลงนี้ ได้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยม ข้าพเข้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเรี ยกเก็บเมื่อครบรอบปี ในการเป็ นสมาชิ กบัตร โดยตกลงให้ธนาคารดาเนิ นการหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ได้ระบุไว้กบั ธนาคารได้เป็ นระยะๆ ได้ตลอดเวลา เพื่อชาระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว จนกว่าธนาคารจะได้รับชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมครบถ้วน และในกรณี ที่บญั ชีเงินฝากไม่มีการฝากถอนเงินกว่า 1 ปี หรื อไม่มีเงินฝากเหลืออยู่ บัตรของข้าพเจ้ายังไม่ได้ถูกเลิก แต่ขา้ พเจ้าจะไม่
สามารถทารายการที่เกี่ยวเนื่องกับบัตรได้ จนกว่าข้าพเจ้าจะติดต่อกับธนาคาร เพิ่อดาเนิ นการเกี่ยวกับบัญชี เงินฝากดังกล่าว
41. ข้าพเจ้าไม่สามารถใช้บตั รเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด เพื่อซื้ อสิ นค้า หรื อชาระค่าบริ การต่างๆ โดยการแจ้งหมายเลขรหัสประจาบัตรด้วยวาจา
หรื อลายลักษณ์อกั ษรกับร้านค้า หรื อ สถานที่รับบัตร
42. ในการชาระค่าสิ นค้า และ/หรื อ บริ การ โดยการใช้บตั รเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด ข้าพเจ้าสามารถใช้บตั รแทนเงินสดในการชาระค่าสิ นค้า
และ/หรื อ บริ การ กับร้านค้าต่างๆ และ/หรื อ ผ่านทางออนไลน์ หรื อ วิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด และ ภายในวงเงินที่ได้กาหนดไว้ โดยธนาคาร
กาหนดให้และ/หรื อที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูก้ าหนดเอง เท่านั้น โดยระบบของธนาคารจะดาเนิ นการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าทันที ในกรณี ที่
เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์น้ นั มีจานวนไม่เพียงพอกับค่าสิ นค้า และ/หรื อ ค่าบริ การ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าระบบจะปฏิเสธการทารายการนั้น
ทันที

43. ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณี ใช้บตั รเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดถอนเงินสดจากเครื่ องเอทีเอ็มในต่างประเทศ จานวนเงินที่ถอนเงินสดในต่างประเทศ
ที่เป็ นเงินสกุลของประเทศนั้นๆ จะต้องไม่เกินจานวนเงินที่ธนาคารเจ้าของเครื่ องเอทีเอ็มกาหนด และจะต้องถูกเปลื่ยนมาเป็ นสกุลเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคาร และ/หรื อ บริ ษทั มาสเตอร์การ์ด กาหนด ณ วันที่มีการถอนเงินนั้น
ข้าพเจ้ารับทราบว่าในกรณี ถอนเงินที่ตเู ้ อทีเอ็มที่ไม่ใช่ตขู ้ องธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ในต่างประเทศ อาจมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายจากธนาคารเจ้าของตู้
เอทีเอ็มขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของธนาคารหรื อกฎหมายในประเทศนั้นๆ โดยค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวอาจปรากฎที่หน้าจอเอทีเอ็มที่ใช้บริ การหรื อไม่ก็ได้ หรื อจะ
หักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าก่อนหรื อหลังบริ การก็ได้ โดยจะปรากฎค่าธรรมเนียมในใบแจ้งการใช้บญั ชี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีค่าธรรมเนี ยมและ
เปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศด้วยก็ได้ ข้าพเจ้าจึงควรศึกษาถึงกฎหมายและระเบียบการใช้บริ การธนาคารจากเว็ปไซต์ต่างๆของประเทศที่ขา้ พเจ้าต้อง
เดินทางไปหรื อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นๆก่อนใช้บริ การ ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว
44. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมในกรณี ที่มีการชาระค่าสิ นค้า และ/หรื อ บริ การ โดยการใช้บตั รเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรี ยกเก็บเป็ นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรี ยกเก็บจากบริ ษทั มาสเตอร์การ์ด ซึ่งอาจจะ
มีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารถูกเรี ยกเก็บจริ ง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังกล่าวนี้ จะต้องชาระให้แก่ธนาคารเป็ นเงินบาทไทย โดยการหักเงินออก
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ซึ่ งอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จะมีค่าความเสี่ ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศตามอัตราที่ธนาคารกาหนดไว้และค่า
ความสี่ ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป
45. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารทาการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของข้าพเจ้า ตามที่ได้ระบุไว้กบั ธนาคารด้วยจานวนเงินเท่ากับราคาสิ นค้าที่
ข้าพเจ้าสั่งซื้ อ เพื่อให้เป็ นการชาระค่าสิ นค้าให้ร้านค้า/สถานที่รับบัตร หากร้านค้า/สถานที่รับบัตร เรี ยกเก็บค่าสิ นค้า/บริ การดังกล่าวมายังธนาคาร นอกจากนี้
การใช้บตั รเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดชาระค่าสิ นค้าและ/หรื อบริ การบนอินเตอร์ เน็ต จนเสร็ จสิ้ นการทารายการซื้ อขายสาเร็ จ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาของ
ผูใ้ ช้บริ การเอง หรื อ เป็ นการกระทาของบุคคลอื่นไม่วา่ จะกระทาโดยทุจริ ตหรื อไม่ก็ตาม หากกระทาไปโดยการใช้หมายเลขรหัสของข้าพเจ้าที่ธนาคารออกให้
แล้ว ให้ถือว่าเป็ นการสัง่ ซื้ อสิ นค้าที่สมบูรณ์ถูกต้อง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ และหากเกิดความเสี ยหายใดๆ ขึ้นไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม
ธนาคารไม่จาเป็ นต้องรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้ น
46. ข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าจะดูแลเก็บรักษารหัสผ่าน OTP และ/หรื อ ข้อมูลใดๆ ที่ใช้สาหรับการทารายการหรื อเข้าใช้บริ การไว้ในที่ปลอดภัย และ
ไม่ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ และจะไม่ มอบ หรื อ โอนบัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้ อมการ์ ด หรื อ รหัสผ่าน OTP ให้บุคคลอื่นใดใช้แทน ซึ่ง ข้าพเจ้ายอมรับว่าหากเกิดการ
กระทาทุจริ ตและ/หรื อหากมีบุคคลอื่นใดนาบัตรเดบิต หรื อ รหัสผ่าน OTP ของข้าพเจ้าไปใช้ ด้วยวิธีการใดๆก็ตามซึ่ งเป็ นผลให้ร้านค้าหลงเชื่อและยอมรับ
การชาระเงินยด้วยบัตรเดบิตแทนการชาระเงินสดนั้น ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในความเสี ยหายดังกล่าวเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ ช้บตั รเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อม
การ์ดด้วยตนเอง รวมทั้งยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ธนาคาร หรื อ บุคคลอื่นใดในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการกระทาทุจริ ตดังกล่าวด้วย
47. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้านาบัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดไปซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ หากสิ นค้าที่ซ้ือนั้นชารุ ดบกพร่ องหรื อเสี ยหายหรื อข้าพเจ้าไม่พึง
พอใจในบริ การที่ได้รับ ข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใดๆให้ธนาคารรับผิดชอบในความชารุ ดเสี ยหายหรื อความบกพร่ องใดๆของสิ นค้าและ/หรื อ
บริ การดังกล่าว โดย เป็ นหน้าที่ของข้าพเจ้าในอันที่จะต้องไปฟ้ องร้อง เอากับผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การเอง ทั้งนี้ ข้อเรี ยกร้องหรื อข้อพิพาทใดๆ ที่มีอยู่
ระหว่างผูถ้ ือบัตรหรื อกับบุคคลอื่นใดก็ตาม ย่อมไม่ปลดเปลื้องให้ขา้ พเจ้าพ้นภาระความผูกพันที่จะต้องชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ
48. การใช้บตั รเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดโดยบุคคลอื่นด้วยประการใดๆ ไม่ว่าด้วยความประมาทเลินเล่อ หรื อ เจตนา หรื อโดยความผิดของข้าพเจ้า
และเป็ นเหตุให้ธนาคารได้จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การอันเนื่ องจากการใช้บตั รเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมว่าข้าพเจ้าเป็ น
ผูใ้ ช้บตั รเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดโดยตนเอง และตกลงยินยอมชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่เกิดขึ้นเต็มจานวน
49. การถูกปฏิเสธการใช้บตั ร ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณี ใดๆ หากร้านค้าใดๆ ไม่ยอมรับบัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้ อมการ์ ดหรื อไม่ยอมให้
ข้าพเจ้าใช้บตั รเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้ อมการ์ ด ณ สถานประกอบการนั้นๆ
50. การขอระงับการใช้บตั ร ในกรณี ที่บตั รเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดสู ญหายหรื อถูกขโมยหรื อเหตุอื่นใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ
ด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที โดยธนาคารจะดาเนินการอายัดบัตรและระงับการใช้บตั รภายในห้านาที หากธนาคารไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้นและ
มีผอู้ ื่นนาบัตรไปใช้ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณี ที่บตั รเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้ อมการ์ ดสู ญหายหรื อถูกขโมย ธนาคารมีสิทธิ ในการ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการออกบัตรใหม่ ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
51. การยกเลิกบัตร ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดอันก่อให้เกิดการยกเลิกการใช้บตั รเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ด ข้าพเจ้าตกลงยินยอมและรับทราบว่า การ
ยกเลิกเช่นว่านั้นเป็ นการยกเลิกในการใช้บตั รเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดเท่านั้น ไม่ใช้การยกเลิกบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่ผกู อยูก่ บั บัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้ อม
การ์ดดังกล่าว ในกรณี ธนาคารมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า บัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้ อมการ์ ดของข้าพเจ้าได้ถูกผูอ้ ื่นนาไปใช้โดยไม่ชอบ หรื อ เหตุอนั ไม่ควรโดยไม่
สุจริ ต ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกบัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ดนั้นทันที
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูย้ กเลิกบัตร ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งยกเลิกบัตรต่อธนาคารทางวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการยกเลิกบัตรเดบิต

ในการยกเลิกบัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดนั้น ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมรายปี ของบัตรเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อม
การ์ดเดิม โดยข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บตั ร ธนาคารจะแจ้งในประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
52. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่ใช้บตั รเดบิตซิต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดเพื่อซื้อสิ นค้า และ/หรื อใช้บริ การที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้อย
หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
53. ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้ อมการ์ ดได้ดว้ ยตนเอง ผ่านทางรายการที่แสดงไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี เงิน
ฝากออมทรัพย์รายเดือน หรื อ บริ การอิเล็กทรอนิ กส์อื่นใดที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารไม่ตอ้ งส่ งใบแจ้งรายการใช้บตั รเดบิตซิ ต้ ีแบงก์พร้อมการ์ ดให้แก่
ข้าพเจ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องการขอใบแจ้งยอดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่มีรายการชาระค่าสิ นค้า และ/หรื อบริ การ ข้าพเจ้าจะติดต่อขอรับที่
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ทุกสาขา
54. ข้าพเจ้าตกลงว่า นอกเหนื อไปจากการให้บริ การตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ แล้ว หากภายหน้าธนาคารให้บริ การอื่นใดแก่ขา้ พเจ้าอีก และ
ข้าพเจ้าตกลงใช้บริ การนั้นๆแล้ว ข้าพเจ้าตกลงว่าไม่จาต้องทาหลักฐานใดไว้ให้แก่ธนาคารอีก และข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการทารายการ
ดังกล่าวทุกประการ
55. ธนาคารสงวนสิ ทธิที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บตั ร หรื อ ข้อสัญญาใดๆ เกี่ยวกับการใช้บตั ร อัตรา
ค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริ การต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบทางเว็ปไซต์ของธนาคาร wwww.citibank.co.th หรื อประกาศให้ทราบที่สาขาของ
ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ ในกรณี ที่ธนาคารได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบตามช่องทางดังกล่าวที่กาหนดไว้ขา้ งต้นให้ถือว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมด้วยกับการยกเลิก
เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว
8. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขกำรใช้ บริกำรซิตีโ้ ฟน แบงก์กงิ้
1.ข้ำพเจ้ำผูเ้ ป็ นเจ้ำของบัญชีประเภทใดๆ ทั้งบัญชี บุคคลธรรมดำ และ/หรื อบัญชีนิติบุคคลไม่วำ่ จะเป็ นบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีกระแสรำยวัน
บัตรเงินฝำก ใบเงินฝำกประจำและบัญชีสินเชื่อใดๆ และ/หรื อบัตรเครดิตวีซ่ำ และ/หรื อบัตรเครดิตมำสเตอร์กำร์ดของธนำคำรที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ด
และ/หรื อจะเปิ ดไว้กบั ธนำคำรซิต้ ีแบงก์ สำขำกรุ งเทพมหำนคร (“ธนำคำร”) ขอให้คำมัน่ ต่อธนำคำรว่ำ เมื่อใดก็ตำมที่มีกำรใช้บริ กำรซิต้ ีโฟน
แบงก์กิ้งไม่วำ่ จะเป็ นกำรใช้บริ กำรผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำร (CitiPhone Officer) หรื อโดยกำรใช้เลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัว (Telephone Personal
Identification Number) ที่ธนำคำรได้ออกและแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบกับระบบบริ กำรทำงโทรศัพท์อตั โนมัติ (“Automatic Voice Response”)
ที่เกี่ยวกับหรื อมีผลกระทบต่อบัญชี ดงั กล่ำว ข้ำงต้น ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงที่จะใช้บริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง โดยยินยอมปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของกำรใช้บริ กำรซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อฉบับนี้ และ/หรื อที่จะกำหนดขึ้นในอนำคตทุกประกำร
รวมถึงยอมผูกพันตำมสัญญำข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชี และกำรบริ กำรนั้นๆ
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำหำกข้ำพเจ้ำเปิ ดบัญชีธนำคำรในรู ปนิ ติบุคคล ข้ำพเจ้ำจะ ต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบถึงบุคคลผูม้ ีอำนำจในกำรใช้บริ กำรซิ ต้ ีโฟน
แบงก์กิ้ง และข้ำพเจ้ำตกลงว่ำกำรกระทำใดๆ โดยบุคคลดังกล่ำวผ่ำนบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ถือว่ำเป็ นกำรกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ เสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำ
ได้กระทำโดยตนเอง และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูร้ ับมอบอำนำจ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยเร็ วที่สุด
2.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถที่จะเปลี่ยนแปลงเลขรหัสโทรศัพท์ ประจำตัวด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ
แต่กำรเปลี่ยนเลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวดังกล่ำวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิถูกต้องตำมขั้นตอนที่ธนำคำรกำหนด
และ/หรื อตำมคำสัง่ ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับทำงโทรศัพท์จำก ระบบซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง โดยข้ำพเจ้ำตกลงให้ถือเสมือนว่ำ เลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวที่เปลี่ยนแปลงนั้น
เป็ นเลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ
3.ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำข้อมูลส่ วนตัวของข้ำพเจ้ำเป็ นข้อมูลที่เป็ นควำมลับและ ไม่มีบุคคลอื่นใดที่จะสำมำรถทรำบข้อมูลดังกล่ำวได้ เว้นแต่
ข้ำพเจ้ำจะได้แจ้งให้ทรำบ
4.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำข้ำพเจ้ำจะต้องเก็บรักษำเลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวที่ธนำคำรได้ออกให้หรื อถือเสมือนว่ำได้ออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำไว้เป็ นควำมลับ
5.ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอมให้ถือว่ำคำสัง่ ใดๆ ที่ธนำคำรได้รับผ่ำนทำงระบบ ซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้งไม่วำ่ จะผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำร หรื อโดยกำร
ใช้เลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวของข้ำพเจ้ำเป็ นคำสัง่ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และธนำคำรมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตำม
6.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ในกรณี ที่เลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำสู หำยหรื อถูกโจรกรรม ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อแจ้งผ่ำนบริ กำรซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง เพื่อธนำคำรจะได้ดำเนินกำร ออกเลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวใหม่ให้แก่ขำ้ พเจ้ำตำมที่ธนำคำร
เห็นสมควร ซึ่งในกรณี ดงั กล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระค่ำธรรมเนี ยมในกำรออกเลขรหัสโทรศัพท์ ประจำตัวใหม่ให้แก่ธนำคำรตำมอัตรำที่ธนำคำรเรี ยกเก็บ

7.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้บริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง เพื่อรับบริ กำรต่ำงๆ ที่ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำรผ่ำนทำงระบบซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และ 7 วันในหนึ่งสัปดำห์ ยกเว้นกรณี ที่เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ของระบบซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ชำรุ ดขัดข้องหรื ออยูร่ ะหว่ำงกำรซ่อมแซม
หรื อบำรุ งรักษำ
8.ข้ำพเจ้ำตกลงและรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำจะสำมำรถใช้เลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัว ที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำ กับระบบบริ กำรทำงโทรศัพท์
อัตโนมัติ (“Automatic Voice Response”) เพื่อโอนเงินในระหว่ำงบัญชี ที่ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำรผ่ำนทำงระบบซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ได้
8.1กำรโอนเงินในระหว่ำงบัญชีใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั ธนำคำร
8.2กำรโอนเงินจำกบัญชีใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั ธนำคำร เพื่อชำระค่ำบริ กำรสำธำรณูปโภค
และ/หรื อค่ำบริ กำรอื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำมีหน้ำที่ตอ้ งชำระ ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
8.2.1 กำรโอนเงินเข้ำฝำกในบัญชี เงินฝำกของผูร้ ับเงินค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้องที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร
(บัญชีเงินฝำกของบุคคลที่สำม)
8.2.2 กำรโอนเงินเข้ำบัญชีของธนำคำรตำมวิธีกำรของธนำคำร ในนำมของผูร้ ับเงินค่ำบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
9.ข้ำพเจ้ำตกลงและรับทรำบว่ำ กำรโอนเงินระหว่ำงบัญชีตำมที่ระบุไว้ในข้อ 8.2 และในกรณี อื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 8.1 ข้ำงต้นจะกระทำ
ได้ต่อเมื่อข้ำพเจ้ำได้แจ้งควำมประสงค์ขอใช้บริ กำรดังกล่ำวให้ธนำคำรทรำบตำมแบบที่ธนำคำรกำหนด และกำรโอนเงินในลักษณะดังกล่ำว จะต้องอยู่
ภำยใต้ขอ้ กำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ ดว้ ย
10.ข้ำพเจ้ำตกลงและรับทรำบว่ำจำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำจะสำมำรถโอนจำกบัญชี ใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำเปิ ดไว้กบั ธนำคำร เข้ำฝำกในบัญชีเงินฝำกของบุคคล
ที่สำม ไม่วำ่ จะเป็ นบัญชีที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำรหรื อเปิ ดไว้กบั ธนำคำรอื่น (นอกเหนือจำกกำรโอนเพื่อวัตถุประสงค์ตำมข้อ 8.2.1) จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 5,000 บำท
ต่อกำรทำรำยกำร 1 ครั้ง
11.ข้ำพเจ้ำตกลงและรับทรำบว่ำ ยอดรวมของจำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำจะสำมำรถโอนจำกบัญชี ใดบัญชี หนึ่ งของข้ำพเจ้ำผ่ำนทำงระบบซิ ต้ ีโฟน
แบงก์กิ้ง ภำยในหนึ่ งวันจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนเงินดังต่อไปนี้
11.1ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง จะต้องไม่เกินกว่ำ 150,000 บำท
11.2ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์ จะต้องไม่เกินกว่ำ 300,000 บำท
12.ในกรณี ที่มีกำรใช้บริ กำรโอนเงินผ่ำนบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้งกำรดำเนินกำรโอนเงินดังกล่ำวจะมีผลภำยในกำหนดเวลำดังนี้
12.1กำรใช้บริ กำรฝำกเงินและ/หรื อกำรชำระค่ำบริ กำรตำมข้อ 8.2.1
12.1.1 หำกกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นภำยในวันทำกำรปกติของธนำคำรถึงเวลำ 22.00 นำฬิกำ ธนำคำรจะนำเงินที่โอนจำกบัญชีหนึ่ง เข้ำฝำก
ในบัญชีอีกบัญชีหนึ่งในวันที่มีกำรใช้บริ กำร โดยข้ำพเจ้ำ และ/หรื อเจ้ำของบัญชีผรู้ ับโอน สำมำรถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่ำวได้ในวันทำกำรถัดไป
12.1.2 หำกกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นหลังเวลำ 22.00 นำฬิกำ ของวันทำกำรปกติของธนำคำร หรื อกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นภำยนอกวันทำกำร
ปกติของธนำคำร ธนำคำรจะถือว่ำมีกำรฝำกเงินเข้ำบัญชีที่รับโอนในวันทำกำรวันแรกถัดจำกวันที่มีกำรใช้บริ กำร ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำและ/หรื อเจ้ำของบัญชีผรู้ ับ
โอนจะสำมำรถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่ำวในวันทำกำรที่สองถัดจำกวันที่มีกำรใช้บริ กำร
12.2กำรชำระหนี้ค่ำบริ กำรตำมข้อ 8.2.2
12.2.1 หำกกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นในวันทำกำรปกติของธนำคำรถึงเวลำ 22.00 นำฬิกำ ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินตำมวิธีกำรของ
ธนำคำร ไปยังบัญชีของผูร้ ับเงินค่ำบริ กำรในวันทำกำรถัดไป โดยเจ้ำของบัญชีผรู้ ับ โอนสำมำรถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่ำวได้ในอีกวันทำกำรถัดไป
12.2.2 หำกกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นหลังเวลำ 22.00 นำฬิกำ ของวันทำกำรปกติของธนำคำร หรื อกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นภำยนอกวันทำกำร
ปกติของธนำคำร ธนำคำรจะดำเนินกำรโอนเงินตำมวิธีกำรของธนำคำร ไปยังบัญชีของผูร้ ับเงินค่ำบริ กำรในอีก 2 วันทำกำรถัดไป โดยเจ้ำของบัญชีผรู้ ับ
โอนสำมำรถเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่ำวได้ในอีกวันทำกำรถัดไป
12.3 กำรชำระหนี้ ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รเครดิต
12.3.1 หำกกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นภำยในวันทำกำรปกติของธนำคำรถึงเวลำ 22.00 นำฬิกำ ธนำคำรจะถือว่ำ ได้มีกำรชำระหนี้ ที่เกิด
จำกกำรใช้บตั รเครดิต ตำมคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำ ในวันที่มีกำรใช้บริ กำรวงเงิน ที่ขำ้ พเจ้ำชำระสำมำรถใช้ได้ในวันทำกำรวันแรกถัดจำกวันที่มีกำรใช้บริ กำร
12.3.2 หำกกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นหลังเวลำ 22.00 นำฬิกำ ของวันทำกำรปกติของธนำคำร หรื อกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นภำยนอกวันทำกำร
ปกติของธนำคำร ธนำคำรจะถือว่ำได้มีกำรชำระหนี้ที่เกิดจำกกำรใช้บตั รเครดิต ในวันทำกำรวันแรกถัดจำกวันที่มีกำรใช้บริ กำร วงเงินที่ขำ้ พเจ้ำชำระสำมำรถ
ใช้ได้ในวันทำกำรวันที่สองถัดจำกวันที่มีกำรใช้บริ กำร
12.4 กำรชำระคืนเงินกู้
12.4.1 หำกกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นภำยในวันทำกำรปกติของธนำคำรถึงเวลำ 22.00 นำฬิกำ ธนำคำรจะถือว่ำได้มีกำรชำระคืนเงินกู้ ตำม
คำสัง่ ของข้ำพเจ้ำในวันที่มีกำรใช้บริ กำร

12.4.2 หำกกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นหลังเวลำ 22.00 นำฬิกำ ของวันทำกำรปกติของธนำคำร หรื อกำรใช้บริ กำรเกิดขึ้นภำยนอกวันทำกำร
ปกติของธนำคำร ธนำคำรจะถือว่ำมีกำรชำระคืนเงินกูใ้ นวันทำกำรวันแรกถัดจำกวันที่มีกำรใช้บริ กำร
13.ในกำรใช้บริ กำรโอนเงินผ่ำนทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 8 และข้อ 9 ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำตกลงและยินยอม ให้ธนำคำรหักเงิน
จำกบัญชีของข้ำพเจ้ำในวันที่มีกำรใช้บริ กำร ถึงแม้วำ่ กำรใช้บริ กำรโอนเงินดังกล่ำวจะกระทำนอกวันและเวลำทำกำรปกติของธนำคำร อย่ำงไรก็ตำม
หำกกำรใช้บริ กำรโอนเงินดังกล่ำว ได้เกิดขึ้นหลังเวลำ 22.00 นำฬิกำ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ธนำคำรอำจถือว่ำกำรโอนเงินดังกล่ำว ได้กระทำขึ้นในวันทำกำร
ถัดไป โดยธนำคำรมีดุลพินิจที่จะหักเงินจำกบัญชีของข้ำพเจ้ำในวันถัดไปดังกล่ำว กำหนดระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อ 12. และข้อ 13. นี้ ธนำคำรอำจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยจะประกำศให้ทรำบเป็ นกำรทัว่ ไป และแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ
14.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ธนำคำรจะใช้วิธีกำรธนำคำรพำณิ ชย์ปกติในกำรโอนเงินผ่ำนบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง กล่ำวคือธนำคำรจะโอนเงินในจำนวน
ที่ไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีของข้ำพเจ้ำในกรณี ที่ธนำคำรยินยอมให้มีกำรโอนเงินจำกบัญชี กระแสรำยวันตำมคำสัง่ ทำงโทรศัพท์ที่ใช้เลขรหัสโทรศัพท์ป
ระจำตัวของข้ำพเจ้ำเป็ นจำนวนที่มำกกว่ำยอดเงินคงเหลือในบัญชี ของข้ำพเจ้ำไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใดก็ตำม ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำจำนวนเงินที่โอนไป เฉพำะส่ วนที่
เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี ของข้ำพเจ้ำ เป็ นหนี้ ในส่ วนที่ขำ้ พเจ้ำได้เบิกเกินบัญชี ไป และข้ำพเจ้ำขอให้สญ
ั ญำว่ำ จะจ่ำยเงินจำนวนดังกล่ำว พร้อมดอกเบี้ย
คืนให้แก่ธนำคำรโดยเร็ ว ภำยในเวลำที่ธนำคำรกำหนด โดยข้ำพเจ้ำ ยินยอมให้ธนำคำรคิดดอกเบี้ย จำกเงินจำนวนดังกล่ำวในอัตรำสู งสุดเท่ำที่ธนำคำรพึงเรี ยก
เก็บจำกกำรให้กยู้ มื ตำมประกำศของธนำคำรที่มีผลใช้บงั คับ ณ วันที่มีกำรเบิกเกินบัญชี คิดคำนวณนับจำกวันที่ได้มีกำรเบิกเงินเกินบัญชี จนถึง วันที่ขำ้ พเจ้ำ
ชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชี ดงั กล่ำวคืนให้แก่ ธนำคำรจนเต็มจำนวน
15.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำสำมำรถใช้บริ กำรซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ในด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกบริ กำรด้ำนกำรธนำคำรที่ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำรได้
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำตกลงและยินยอมชำระค่ำบริ กำรใดๆ ผ่ำนทำงระบบซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ตำมประเภทและอัตรำที่ธนำคำร
ประกำศและแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำ ทรำบเป็ นครั้งครำว ข้ำพเจ้ำตกลงและรับทรำบว่ำธนำคำรสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลื่ยนแปลง ข้อกำหนดในข้อนี้ เมื่อใดก็ได้ ตำมที่
ธนำคำรเห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทรำบ ล่วงหน้ำ
16.ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำได้ดำเนินกำรใช้บริ กำรใดๆ โดยให้คำสัง่ ผ่ำนบริ กำรโทรศัพท์อตั โนมัติ ซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถ
อำยัด หรื อระงับคำสัง่ ดังกล่ำวได้ และข้ำพเจ้ำต้องผูกพันตำมคำสั่งดังกล่ำว
17.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ธนำคำรจะต้องรับผิดต่อข้ำพเจ้ำในกรณี ดงั ต่อไปนี้
17.1 ธนำคำรปฏิบตั ิหรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ โอนเงินจนเป็ นเหตุให้ขำ้ พเจ้ำและ/หรื อบุคคลที่สำม ไม่ได้รับเงินจำกกำรโอนเงิน
ทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ตำมระยะเวลำที่กำหนดในข้อ 12. เว้นแต่
17.1.1 ข้ำพเจ้ำมีเงินในบัญชี ไม่พอเพียง
17.1.2 ข้ำพเจ้ำไม่มีหรื อถูกระงับกำรใช้วงเงินสิ นเชื่ อกับธนำคำร
17.1.3 กำรโอนเงินจะเป็ นผลให้ยอดเงินในบัญชี เกินกว่ำวงเงินสิ นเชื่ อที่ตกลงไว้กบั ธนำคำร
17.1.4 ข้ำพเจ้ำและ/หรื อบัญชี ประเภทต่ำงๆ ที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรอยูร่ ะหว่ำงหรื อภำยใต้กำรดำเนิ นกำรทำงกฎหมำย
17.1.5 ธนำคำรได้แจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบถึงควำมขัดข้องของกำรโอนเงินอยูแ่ ล้วก่อนหรื อในขณะที่ทำรำยกำรโอนเงิน
17.1.6 ควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเป็ นผลเนื่องมำจำกควำมชำรุ ดบกพร่ องหรื อความขัดข้องของเครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ของระบบ
ซิต้ ีโฟนแบงก์กิ้ง
17.1.7 ข้ำพเจ้ำมิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขหรื อข้อตกลงกับธนำคำร
17.1.8 เหตุสุดวิสยั
17.2
ธนำคำรมิได้ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ อำยัดหรื อระงับกำรโอนเงินของข้ำพเจ้ำ หลังจำกที่ได้มีกำรปฏิบตั ิตำมขั้นตอนต่ำงๆ ตำมข้อ 16.
แล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และต่อมำเกิดรำยกำรโอนเงินทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ขึ้น
17.3
ธนำคำรยังไม่ได้ส่งมอบเลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวให้แก่ขำ้ พเจ้ำและเกิดรำยกำรโอนเงินทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง
โดยมิชอบขึ้น
17.4
เกิดรำยกำรโอนเงินทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง โดยมิชอบและมิใช่ ควำมผิดพลำดของข้ำพเจ้ำ
18.ข้ำพเจ้ำตกลงและรับทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำจะสำมำรถใช้เลขรหัสโทรศัพท์ ประจำตัวที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำกับระบบบริ กำรทำงโทรศัพท์
อัตโนมัติ (“Auto- matic Voive Response”) เพื่อขอเพิ่มวงเงินสิ นเชื่ อชัว่ ครำว ข้ำพเจ้ำผูกพันที่ จะต้องชำระคืนยอดเงินที่ใช้ไป พร้อมดอกเบี้ย และ/หรื อ
เงินค่ำปรับใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นภำยในวันครบกำหนดอำยุของวงเงินสิ นเชื่ อครำวนั้น
19.ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงยอมรับว่ำธนำคำรจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบในควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรที่ธนำคำรได้กระทำกำรใดๆ
ไปตำมคำสัง่ ที่ธนำคำรได้รับผ่ำนทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง เว้นแต่ควำมเสี ยหำยนั้นเกิดขึ้นเพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของธนำคำร
20.ข้ำพเจ้ำตกลงและยอมรับว่ำกำรกระทำใดๆ โดยผ่ำนบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ทั้งที่เป็ นกำรกระทำโดยตัวของข้ำพเจ้ำ หรื อเป็ นกำรกระทำ
ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่นไม่วำ่ จะโดยทุจริ ตหรื อไม่ก็ตำม หำกธนำคำรได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลส่ วนตัวของข้ำพเจ้ำแล้ว กำรกระทำใดๆ ไปโดย

ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของข้ำพเจ้ำในกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของคำสั่งดังกล่ำวหรื อโดยใช้เลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวของข้ำพเจ้ำแล้วให้ถือว่ำเป็ น กำรกระทำ
ที่ถูกต้องสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่ำ ข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ โดยตนเอง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบ ในกำรกระทำดังกล่ำวตลอดจนควำมเสี ยหำยใดๆ
ที่จะเกิดขึ้นแก่ธนำคำรเนื่องจำกกำรกระทำใดๆ ตำมคำสัง่ ดังกล่ำวนั้นทุกประกำร
21.ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยใดๆ อันเกิดขึ้นจำกหรื อสื บเนื่องจำกกำรที่ธนำคำรได้ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ที่ธนำคำรได้รับผ่ำน
บริ กำรซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ในกำรระงับกำรจ่ำยเงินตำมเช็ค
22.ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำบันทึก หลักฐำนหรื อเอกสำรใดๆ ที่ธนำคำรได้จดั ทำขึ้น เพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำรพิสูจน์กำรใช้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำร
ที่ขำ้ พเจ้ำได้ กระทำผ่ำนทำงระบบซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง เป็ นพยำนหลักฐำนอันเป็ นที่สุดและผูกพันข้าพเจ้าในการพิสูจน์มูลหนี้ ที่เกิดจากการใช้บริ การด้านการ
ธนาคารดังกล่าว
23.ข้ำพเจ้ำรับทรำบแล้วว่ำ ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำพบข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรใช้บริ กำรด้ำนกำรธนำคำรใดๆ ที่ธนำคำรเปิ ดให้บริ กำรผ่ำนทำงบริ กำร
ซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งข้อผิดพลำดดังกล่ำวพร้อมทั้งรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ให้ธนำคำรทรำบ
23.1
วันและเวลำที่ทำรำยกำร
23.2
หมำยเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
23.3
เลขที่บญั ชีของข้ำพเจ้ำและของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
23.4
ประเภทของรำยกำร
23.5
จำนวนเงินที่โอนเข้ำหรื อออก
23.6
วงเงินสิ นเชื่ อชัว่ ครำวที่ขอเพิ่ม
23.7
ชื่อและสถำนที่ติดต่อของข้ำพเจ้ำ
24.หลังจำกที่ธนำคำรได้รับแจ้งถึงข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ตำมข้อ 23. แล้ว หำกเป็ นข้อผิดพลำดที่เกิดจำก
กำรใช้บริ กำรภำยในประเทศ ธนำคำรจะดำเนินกำรสอบสวนให้แล้วเสร็ จภำยในเวลำ 30 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรได้รับแจ้ง และจะแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ
ภำยในเวลำ 7 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรได้ทรำบถึงผลกำรสอบสวนดังกล่ำว ทั้งนี้ ธนำคำรจะแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ ถึงควำมคืบหน้ำของกำรสอบสวนเรื่ อง
ดังกล่ำวภำยในเวลำ 7 วัน นับจำกวันที่ธนำคำรได้รับแจ้งจำกข้ำพเจ้ำถึงข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น
25.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ หำกข้ำพเจ้ำประสงค์จะยกเลิกกำรใช้เลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำกับระบบซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง
ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งกำรยกเลิกดังกล่ำวให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อแจ้งผ่ำนทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ ธนำคำรสงวน
ไว้ซ่ ึงสิ ทธิ์ใน กำรยกเลิกเลขรหัสโทรศัพท์ประจำตัวที่ธนำคำรออกให้แก่ขำ้ พเจ้ำได้ในเวลำใดๆ ตำมแต่ธนำคำรจะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็ นต้อง แจ้งให้
ข้ำพเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ
26.ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บรรดำข้อมูลต่ำงๆ ที่ธนำคำรจัดให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ทำงบริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง เป็ นข้อมูลเบื้องต้น โดยธนำคำรสงวนสิ ทธิ์ที่
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่ำวได้ตลอดเวลำแต่ไม่ตอ้ งรับผิดต่อข้ำพเจ้ำ ในควำมบกพร่ องใดๆ ของข้อมูลดังกล่ำวเว้นแต่จะเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อ
อย่ำงร้ำยแรงของธนำคำร
27.ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับว่ำธนำคำรสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริ กำรซิ ต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง
ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรโดยธนำคำรจะแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วัน ก่อนวันที่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บงั คับ ทั้งนี้ ในกรณี ที่
กำรแแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลทำให้ขำ้ พเจ้ำต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยหรื อมีภำระรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำข้ำพเจ้ำสำมำรถยกเลิกกำรใช้บริ กำรซิ ต้ ีโฟน
แบงก์กิ้ง ได้โดยข้ำพเจ้ำต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 25. ข้ำงต้น
28.ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงยอมรับว่ำ คู่มือและเอกสำรใดๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริ กำรซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง ซึ่งธนำคำรได้มอบหรื อส่งให้แก่ขำ้ พเจ้ำ
หรื อที่ธนำคำรจะประกำศเพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ดว้ ย
29.บรรดำหนังสื อ จดหมำย และคำบอกกล่ำวใดๆ ของธนำคำรที่ได้ส่งให้แก่ขำ้ พเจ้ำโดยทำงไปรษณี ย ์ ตำมตำบลที่อยูข่ องข้ำพเจ้ำที่ได้ให้ไว้กบั
ธนำคำรครั้งล่ำสุ ด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำธนำคำรได้จดั ส่ งให้ขำ้ พเจ้ำโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมีหน้ำที่แจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
9. ข้ อกำหนดและเงือ่ นกำรเป็ นสมำชิกซิตีโ้ กลด์
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ระบุไว้ขำ้ งต้น และข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพำะที่ใช้บงั คับกับบัญชี และ/หรื อบริ กำรแต่ละประเภท
กำรเป็ นสมำชิก ซิต้ ีโกลด์ จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ซิต้ ีโกลด์เป็ นบริ กำรพิเศษซึ่งธนำคำรจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ลูกค้ำของ ธนำคำรผูด้ ำรงยอดเงินฝำก ในบัญชีทุกประเภทกับธนำคำร โดยเฉลี่ย
ในแต่ละเดือนไม่นอ้ ย กว่ำจำนวนที่ธนำคำรกำหนด (“สมำชิกซิ ต้ ีโกลด์”)

2.ในกรณี ที่ยอดรวมของเงินฝำกทั้งหมดของสมำชิ กซิ ต้ ีโกลด์ ในบัญชีประเภทใดๆ ที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร และ/หรื อตัว๋ แลกเงิน โดยเฉลี่ยในแต่
ละเดือน มีจำนวนน้อยกว่ำจำนวนที่ธนำคำรกำหนด ธนำคำรมีสิทธิ์หกั ค่ำธรรมเนียม กำรเป็ นสมำชิ กซิ ต้ ีโกลด์ ในอัตรำใดๆ ตำมที่ธนำคำรประกำศ
กำหนดให้ทรำบเป็ น ครั้งครำว จำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในระบบบัญชีเงินรวม (Total Relationship Balance)
3.ในกรณี ที่ยอดรวมของเงินฝำกทั้งหมดในบัญชีประเภทต่ำงๆ ที่เปิ ดไว้กบั ธนำคำร และ/หรื อตัว๋ แลกเงินในข้อ 1. มีจำนวนน้อยกว่ำ ที่ธนำคำร
กำหนดสำหรับสมำชิกซิ ต้ ีโกลด์ ธนำคำรมีสิทธิ์ ยกเลิกสมำชิ กภำพของสมำชิ กซิ ต้ ีโกลด์ได้ทนั ทีโดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
4.ธนำคำรขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ถอนหรื อยกเลิกสิ ทธิพิเศษสำหรับสมำชิ กซิ ต้ ีโกลด์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง หรื อทั้งหมดโดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ และ/หรื อไม่ตอ้ งชี้ แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้ น
10. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขของใบยืนยันกำรฝำกเงิน (TD Advice)
นอกจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุอยูด่ ำ้ นหลังของใบยืนยันกำรฝำกเงินแต่ละชนิ ดแล้ว ใบยืนยันกำรฝำกเงิน
จะอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ธนำคำรจะคำนวณดอกเบี้ยบนยอดเงินฝำกเป็ นรำยวันตลอดระยะเวลำกำรฝำกเงินตำมใบยืนยันกำรฝำกเงิน ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยโดยเริ่ มคิด
ดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ถัดจำกวันฝำกเงินจนถึงวันครบกำหนดของใบยืนยันกำรฝำกเงิน ในกรณี ที่ผฝู ้ ำกไม่ได้เบิกถอนดอกเบี้ยไปพร้อมกับต้นเงิน ดอกเบี้ยดังกล่ำว
จะสำมำรถถอนได้ในวันทำกำรถัดไปหลังจำกวันที่ดอกเบี้ยนั้นถึงกำหนดจ่ำย
2.เมื่อข้ำพเจ้ำฝำกเงินกับธนำคำร ธนำคำรจะออกใบยืนยันกำรฝำกเงินให้ แก่ขำ้ พเจ้ำ ใบยืนยันกำรฝำกเงินนี้ เป็ นเพียงหลักฐำนกำรฝำกเงินเท่ำนั้น จึง
ไม่ใช่ กับเอกสำรที่สำมำรถนำไปขำย โอน หรื อใช้เป็ นหลักประกันสำหรับค้ำประกันหนี้ สำหรับบุคคลอื่น เมื่อข้ำพเจ้ำได้ขอให้มีกำรต่อระยะเวลำกำรฝำกเงิน
ตำมใบยืนยันกำรฝำกเงิน ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำธนำคำรจะไม่ออกใบยืนยันกำรฝำกเงิน ฉบับใหม่ ให้ขำ้ พเจ้ำ จำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำฝำกธนำคำรไว้ จะปรำกฏอยู่
บนใบแจ้งยอดเงินฝำกซึ่งธนำคำรจัดส่ งให้ขำ้ พเจ้ำ
3.ข้ำพเจ้ำตกลงและยอมรับว่ำใบยืนยันกำรฝำกเงินนี้ เป็ นหลักฐำนของกำรฝำกเงินที่มีกำหนดเวลำชำระคืนที่แน่นอน
4.ธนำคำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบชำระอำกรแสตมป์ สำหรับใบยืนยันกำรฝำกเงิน
5.ข้ำพเจ้ำจะลงนำมในใบถอนเงินเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรถอนเงิน
6.ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำขอให้ธนำคำรดำเนิ นกำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน ต่ำงๆ เกี่ยวกับใบยืนยันกำรฝำกเงิน ข้ำพเจ้ำจะชำระค่ำธรรมเนียมตำมที่
ธนำคำรกำหนด
7.เว้นแต่ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขบนด้ำนหลังของใบยืนยันกำรฝำกเงินจะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ธนำคำรจะจ่ำยคืนจำนวนเงิน ตำมที่ระบุไว้บน
ใบยืนยันกำรฝำกเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ขำ้ พเจ้ำในวันครบกำหนดของใบยืนยันกำรฝำกเงิน ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ได้แจ้งให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำ ก่อนวันครบ
กำหนด ของใบยืนยันกำรฝำกเงิน ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำต้องกำรที่จะฝำกเงินต่อไปตำมกำหนดระยะเวลำเดิม และตกลงให้ ธนำคำรต่อระยะเวลำกำรฝำกเงินออก
ไปเท่ำกับระยะกำรฝำกเดิม โดยมีอตั รำ ดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำในวันที่ธนำคำรประกำศกำหนดสำหรับเงินฝากในระยะเวลาเท่าเดิม
11. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขของบัญชีเงินฝำกที่เป็ นดอลลำร์ สหรัฐฯ หรือเงินสกุลต่ ำงประเทศ
นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ระบุไว้ขำ้ งต้น กำรฝำกและถอนเงินตำมบัญชีเงินฝำกที่เป็ นดอลลำร์สหรัฐฯ หรื อเงินสกุลต่ำงประเทศ
จะอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
1.ข้ำพเจ้ำจะปฏิบตั ิตำมกฎและระเบียบที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนดใน กำรฝำกและถอนเงินที่เป็ นดอลลำร์สหรัฐฯ หรื อเงินสกุลต่ำงประเทศ
2.ธนำคำรจะเป็ นผูก้ ำหนดยอดเงินขั้นต่ำในกำรนำฝำกแต่ละครั้ง
3.เมื่อข้ำพเจ้ำได้ฝำกเงินไว้กบั ธนำคำร ธนำคำรจะออกใบยืนยันกำรฝำกเงินให้กบั ข้ำพเจ้ำ ใบยืนยันกำรฝำกเงิน เป็ นเพียงหลักฐำนแสดงกำรฝำก
เงินเท่ำนั้นไม่ใช่เอกสำรสิ ทธิ์ ที่จะนำไปจำหน่ำย จ่ำย โอนหรื อประกันหนี้ ใดๆ ต่อบุคคลภำยนอกได้
4.ในกรณี ที่จะต้องมีกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนในกำรคำนวณจำนวนเงินในบัญชีเงินฝำกที่เป็ นดอลลำร์สหรัฐฯ หรื อเงินสกุลต่ำงประเทศ ข้ำพเจ้ำ
ตกลงและยินยอมให้ธนำคำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของแต่ละเดือนของธนำคำรในกำรคำนวณดังกล่ำว

ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขเพิม่ เติมสำหรับบัญชีเงินฝำกสกุลต่ ำงประเทศสำหรับลูกค้ ำผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Foreign Currency Deposit for Resident
Customer)

นอกเหนือจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปที่ใช้บงั คับกับบัญชี ออมทรัพย์ และ/หรื อ บัญชี เงินฝำกประจำแล้ว กำรฝำก และ/หรื อ
ถอนเงินจำกบัญชี เงินฝำกสกุลต่ำงประเทศโดยบุคคลผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศจะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขเฉพำะดังต่อไปนี้
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง
1.ในกำรฝำกเงินในบัญชีเงินฝำกสกุลต่ำงประเทศสำหรับลูกค้ำผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ ณ ธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจำนวนเงินสกุลต่ำงประเทศของข้ำพเจ้ำรวม ทุกสกุล ทุกบัญชี ทั้งที่เปิ ดกับธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ และธนำคำรอื่นๆ ในประเทศขณะที่ฝำกนั้น
มียอดคงค้ำงรวมไม่เกินที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด
2. โดยหำกในอนำคตทำงธนำคำร ทรำบว่ำข้ำพเจ้ำได้แจ้ง และ/หรื อ แสดงหลักฐำนกำรถือครองบัญชี เงินฝำกสกุลต่ำงประเทศ และ/หรื อ
หลักฐำนแสดงภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี ) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมควำมเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุ
ให้บญั ชีเงินฝำกที่เป็ นเงินสกุล ต่ำงประเทศของข้ำพเจ้ำทุกสกุล ทุกบัญชี และทุกธนำคำรในประเทศไทยรวมกันมีมูลค่ำเกินกว่ำที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยประกำศกำหนด รวมถึงหลักฐำนกำรถือครอง และ/หรื อ หลักฐำนแสดงภำระผูกพันไม่ถูกต้อง แล้วแต่กรณี ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้ทำงธนำคำรทำกำรถอนเงิน และ/หรื อ ปิ ดบัญชี เงินฝำกสกุลต่ำงประเทศของข้ำพเจ้ำที่มีอยูก่ บั ธนำคำรในจำนวนส่ วนต่ำงที่มี
มูลค่ำเกินกว่ำที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด ตำมรำยละเอียดดังนี้
2.1 สำหรับบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรจะทำกำรถอนเงินเฉพำะส่ วนที่เกินจำกที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด และ/หรื อ
2.2 สำหรับบัญชีเงินฝำกประจำ ธนำคำรจะทำกำรปิ ดบัญชี เงินฝำกประจำที่มีอยู่ โดยในกรณี ที่ลูกค้ำมีบญั ชี เงินฝำกประจำหลำยบัญชี
ทำงธนำคำรจะเลือกปิ ดบัญชี ที่มีมูลค่ำเงินฝำกน้อยที่สุดไปตำมลำดับจนกว่ำมูลค่ำเงินฝำกรวมของข้ำพเจ้ำจะอยูใ่ นระดับที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด
ซึ่งข้ำพเจ้ำอนุญำตให้ธนำคำรทำกำรแปลงเงินฝำกที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำวเป็ นสกุลเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำร กำหนด ณ
วันที่ทำกำรแลกเปลี่ยน และโอนเงินดังกล่ำวเข้ำฝำกในบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินบำท ที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรแล้ว
และให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำประสงค์ขอปิ ดบัญชี เงินฝำก ที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศโดยอัตโนมัติ โดยธนำคำร มิตอ้ งแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ
3. จำนวนเงินฝำกครั้งแรกและจำนวนเงินฝำกที่ขำ้ พเจ้ำจะฝำกเพิ่มในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนขั้นต่ำที่ธนำคำรจะ
ประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
4. อนึ่ง เพื่อให้มูลค่ำเงินฝำกที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศของข้ำพเจ้ำ รวมทุกสกุล และทุกบัญชี ณ สิ้ นวันใดๆ มีมลู ค่ำไม่เกินกว่ำที่กำหนด
ดังนั้นในกรณี ที่ธนำคำรพบว่ำยอดเงินฝำกในบัญชีเงินฝำกที่เป็ นเงินสกุล ต่ำงประเทศของข้ำพเจ้ำ ณ สิ้ นวัน รวมทุกสกุล และทุกบัญชี มีมูลค่ำเกิน
กว่ำกำหนดอันเนื่องมำจำกกำรฝำกเงิน รับเงินโอน หรื อ กำรได้รับดอกเบี้ยเงินฝำกข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรทำกำรถอน เงิน
จำกบัญชีออมทรัพย์สกุลต่ำงประเทศของข้ำพเจ้ำ ในส่ วนต่ำงที่มีมูลค่ำเกินกว่ำที่ธนำคำรแห่ งประเทศไทยกำหนด และอนุญำตให้
ธนำคำรทำกำรแปลงเงินฝำกที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำวเป็ นสกุลเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรกำหนดและทำกำร โอนเงิน
ดังกล่ำวเข้ำบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินบำทตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรแล้ว
5. ในกำรเปิ ด “บัญชี เงินฝำกประจำสกุลต่ำงประเทศแบบไม่แสดงภำระผูกพัน” ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่มีคำสัง่ ให้ธนำคำรปฏิบตั ิเป็ นอย่ำงอื่น
เมื่อบัญชีเงินฝำกประจำของข้ำพเจ้ำครบกำหนดระยะเวลำฝำก ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ ตกลงและยินยอมให้ธนำคำรต่ออำยุเงินต้นของบัญชี
เงินฝำกประจำในสกุลเงินเดิม ตำมระยะเวลำฝำกเดิมโดยอัตโนมัติ โดยมีอตั รำดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำตำมประกำศของธนำคำรอันมีผลบังคับใช้ ณ
วันที่ต่ออำยุบญั ชีเงินฝำกสำหรับดอกเบี้ยที่ขำ้ พเจ้ำได้รับ ทำงธนำคำรจะทำกำรแปลงดอกเบี้ยดังกล่ำวเป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรกำหนด
และทำกำรโอนดอกเบี้ยดังกล่ำว เข้ำบัญชี ออมทรัพย์สกุลเงินบำทที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรแล้ว
6.ในกำรเปิ ด “บัญชี เงินฝำกประจำสกุลต่ำงประเทศแบบแสดงภำระผูกพัน” ซึ่ งระยะเวลำกำรฝำกเงินฝำกประจำของข้ำพเจ้ำมีระยะเวลำ
เท่ำกับระยะเวลำกำรมีภำระผูกพัน โดยข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนแสดงภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินสกุลต่ำงประเทศภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำวพร้ อมกันตอนเปิ ดบัญชี ทั้งนี้ ในกรณี ที่บญั ชี เงินฝำกประจำของข้ำพเจ้ำครบกำหนดระยะเวลำฝำกแต่ธนำคำรไม่สำมำรถติดต่อ ข้ำพเจ้ำ
เพื่อดำเนินกำรใดๆ กับบัญชี ดงั กล่ำวได้ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ ตกลงและยินยอมให้ธนำคำร ปิ ดบัญชี เงินฝำกประจำสกุลต่ำงประเทศ ดังกล่ำวโดยอัตโนมัติ
ซึ่งทำงธนำคำรจะทำกำรแปลงเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับเป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำรกำหนด ณ วัน ครบกำหนดเงินฝำก
และทำกำรโอนเงินทั้งหมดเข้ำบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินบำทที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรแล้ว
7. ในกรณี ที่ภำระผูกพันที่ขำ้ พเจ้ำใช้เป็ นหลักฐำนกำรเปิ ดบัญชี ไว้ถูกยกเลิกหลังกำรเปิ ดบัญชี ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำข้ำพเจ้ำมีหน้ำที่จะต้องแจ้ง
ให้ทำงธนำคำรทรำบและยืน่ หลักฐำนแสดงภำระทดแทนเอกสำรเดิมเพื่อ คงสถำนะบัญชีเงินฝำกประจำของข้ำพเจ้ำภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ขำ้ พเจ้ำทรำบ
โดยหำกในอนำคตธนำคำรทรำบว่ำภำระที่ขำ้ พเจ้ำใช้เป็ นหลักฐำนกำรเปิ ดบัญชี ไว้ถูกยกเลิก และข้ำพเจ้ำ มิได้แจ้งให้ทำงธนำคำรทรำบ หรื อ
ไม่ยนื่ หลักฐำนแสดงภำระทดแทนเอกสำรเดิมภำยใน 30 วัน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรทำกำรปิ ดบัญชี เงินฝำกประจำของข้ำพเจ้ำได้ทนั ที
โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ โดยธนำคำรจะทำกำรแปลงเงินฝำกที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำว เป็ นสกุลเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนที่ธนำคำร กำหนด ณ
วันที่ทำกำรแลกเปลี่ยน และโอนเงินดังกล่ำวเข้ำฝำกในบัญชี ออมทรัพย์สกุลเงินบำทที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรแล้ว

8. กำรฝำกและถอนเงินสกุลต่ำงประเทศจะต้องอยูภ่ ำยใต้บงั คับกฎหมำยและระเบียบปฏิบตั ิวำ่ ด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยธนำคำรมีสิทธิ ที่จะคิดค่ำธรรมเนี ยมได้ตำมที่ ธนำคำรกำหนด เป็ นครั้งครำว และข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้ธนำคำรหักค่ำธรรมเนี ยมต่ำงๆ อันเกิดจำกกำรฝำกหรื อถอนเงินจำกบัญชี เงินฝำกที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศ ตำมอัตรำที่
ธนำคำรประกำศกำหนดเป็ นครั้งครำว
9. ทั้งนี้ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อยกเลิกกฎหมำย หรื อระเบียบปฏิบตั ิวำ่ ด้วยกำรควบคุม กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำดังกล่ำว
อันส่งผลให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถฝำกเงินเป็ น เงินสกุลต่ำงประเทศได้ ข้ำพเจ้ำอนุญำตให้ธนำคำรทำกำร แปลงเงินฝำกที่เป็ นสกุลต่ำงประเทศเป็ นสกุลเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลก เปลี่ยนที่ธนำคำร กำหนด และทำกำรโอนเงิน ดังกล่ำวเข้ำบัญชี ออมทรัพย์สกุลเงินบำทที่ขำ้ พเจ้ำได้เปิ ดไว้กบั ธนำคำรแล้ว
10. ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำตกลงปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของธนำคำร ที่ได้ กำหนดขึ้นไว้สำหรับบัญชี เงินฝำกสกุลต่ำงประเทศประเภท
“เงินฝำกประจำ” และ/หรื อ “ออมทรัพย์” ทั้งที่มีอยูแ่ ล้วหรื อที่จะมีข้ ึนในอนำคตโดยธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบ รวมถึงข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่ำนั้น
มีผลบังคับใช้กบั บัญชีเงินฝำกที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศประเภท “เงินฝำกประจำ” และ/หรื อ “ออมทรัพย์” ทั้งที่ขำ้ พเจ้ำ ได้เปิ ดบัญชีไว้แล้ว
และที่ขำ้ พเจ้ำขอเปิ ดเพิ่ม หรื อ ต่ออำยุ ในอนำคตทุกครั้งไป
11. บุคคลผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศในที่น้ ีหมำยถึงบุคคลไทย หรื อบุคคลผูไ้ ด้รับสัญชำติไทยเท่ำนั้น
12. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรเช่ ำตู้นิรภัย
กำรเช่ำตูน้ ิรภัยในห้องเก็บตูน้ ิรภัยของธนำคำร (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “ตูน้ ิรภัย”) จะต้องอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.กำรเช่ำตูน้ ิ รภัยแต่ละครั้งจะมีระยะเวลำกำรเช่ำหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ผเู ้ ช่ำ ตกลงเช่ำตูน้ ิ รภัยจำกธนำคำร และเมื่อครบระยะเวลำกำรเช่ำ
หำกผูเ้ ช่ำมิได้แจ้งให้ ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อยสองเดือน ก่อนครบกำหนดระยะเวลำเช่ำ ว่ำผูเ้ ช่ำประสงค์จะเลิกกำรเช่ำ
ให้ถือว่ำผูเ้ ช่ำตกลงเช่ำตูน้ ิ รภัยต่อไปอีกเป็ นเวลำ 1 ปี โดยธนำคำรสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับอัตรำค่ำเช่ำได้ตำมสมควร ทั้งนี้ ผูเ้ ช่ำจะต้องชำระค่ำเช่ำ
รำยปี ล่วงหน้ำให้แก่ธนำคำรไม่ชำ้ กว่ำวันที่ครบกำหนดระยะเวลำเช่ำในแต่ละปี ในระหว่ำงระยะเวลำเช่ำดังกล่ำว คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง
อำจบอกเลิกกำรเช่ำตูน้ ิรภัยได้ โดยส่ งคำบอกกล่ำวล่วงหน้ำแก่อีกฝ่ ำยหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่ำสองเดือนก่อนวันที่คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยนั้นประสงค์จะเลิกกำรเช่ำ
โดยให้ถือว่ำกำรเช่ำตูน้ ิรภัยสิ้นสุดลง ในวันสุ ดท้ำยที่คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยดังกล่ำวระบุในคำบอกกล่ำวเลิกสัญญำ ซึ่งจะต้องเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำสองเดือน
นับแต่วนั ที่ระบุในคำบอกกล่ำวนั้น ในกรณี ที่ผเู้ ช่ำเป็ นฝ่ ำยบอกเลิกกำรเช่ำ ผูเ้ ช่ำจะต้องส่ งมอบกุญแจทั้งหมดคืนแก่ธนำคำร ในวันที่กำรเช่ำตูน้ ิ รภัยสิ้ นสุ ดลง
และธนำคำรจะไม่คืนเงินค่ำเช่ำที่ชำระแล้วให้ตำมส่ วนของระยะเวลำเช่ำที่เหลือ
2.ธนำคำรมีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำเช่ำตูน้ ิ รภัยได้โดยมิตอ้ งบอกกล่ำวให้ผเู ้ ช่ำทรำบล่วงหน้ำ โดยกำรประกำศอัตรำค่ำเช่ำใหม่
และวันมีผลบังคับใช้ของอัตรำค่ำเช่ำใหม่ติดไว้ ณ ที่ทำกำรของธนำคำรหรื อประกำศโดยวิธีอื่นใด
3.ในวันที่ผเู ้ ช่ำตกลงเช่ำตูน้ ิ รภัยจำกธนำคำร ผูเ้ ช่ำตกลงวำงเงินมัดจำสำหรับกุญแจตูน้ ิ รภัยตำมจำนวนที่ธนำคำรกำหนด และเมื่อกำรเช่ำนี้ สิ้นสุ ด
และผูเ้ ช่ำไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อธนำคำรแล้ว ธนำคำรจะคืนเงินมัดจำดังกล่ำวแก่ผเู ้ ช่ำ ทั้งนี้ ธนำคำรมีสิทธิ์ที่จะนำเงินมัดจำซึ่ งผูเ้ ช่ำให้ไว้กบั ธนำคำร
มำชำระหนี้ ค่ำเสี ยหำยหรื อค่ำธรรมเนี ยมที่ยงั ค้ำงชำระโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผเู ้ ช่ำทรำบล่วงหน้ำ
4.ตูน้ ิรภัยนี้จะมีกุญแจควบคุมและกุญแจพิเศษอย่ำงละดอก กำรเปิ ด ตูน้ ิ รภัยจะเปิ ดได้ก็แต่โดยกำรใช้กุญแจสองดอกดังกล่ำวพร้ อมกัน
โดยธนำคำรจะเป็ นผูเ้ ก็บกุญแจควบคุมและผูเ้ ช่ำเป็ นผูเ้ ก็บกุญแจพิเศษ
5.ในวันที่ผเู ้ ช่ำตกลงเช่ำตูน้ ิ รภัยจำกธนำคำร ผูเ้ ช่ำจะได้รับกุญแจพิเศษ จำกธนำคำร 2 ดอก สำหรับตูน้ ิ รภัยที่เช่ำ และไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ ผูเ้ ช่ำจะต้อง
ไม่ทำกุญแจสำรองสำหรับกุญแจพิเศษขึ้นมำใหม่อีก ถ้ำกุญแจพิเศษดังกล่ำวหำยหรื อเสี ยหำย ผูเ้ ช่ำต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบโดยพลัน
โดยผูเ้ ช่ำยินยอมให้ธนำคำรยึดเงินค่ำมัดจำกุญแจได้รวมทั้งยินยอมรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นอันเนื่ องจำกกำรเปิ ด
ทำลำยและซ่อมแซมตูน้ ิ รภัยตลอดจนกำรจัดทำกุญแจพิเศษและกุญแจควบคุมขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ธนำคำรจะไม่รับผิดชอบในควำมเสี ยหำยใดๆ
ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินในตูน้ ิรภัยก่อนที่ผเู ้ ช่ำจะแจ้งให้ธนำคำรทรำบเรื่ องกุญแจหำยและไม่ตอ้ งรับผิดชอบในกำรที่บุคคลใดๆ ได้ใช้กุญแจ
ที่หำยไปนั้นเปิ ดตูน้ ิรภัยที่ผเู ้ ช่ำเช่ำจำกธนำคำรโดยไม่ชอบ เมื่อกำรเช่ำนี้ สิ้นสุ ดลง ผูเ้ ช่ำต้องส่ งคืนกุญแจพิเศษแก่ธนำคำรในสภำพที่ดี
6.ในวันที่ผเู ้ ช่ำตกลงเช่ำตูน้ ิ รภัยนี้ ผูเ้ ช่ำจะต้องมอบตัวอย่ำงลำยมือชื่ อของผูเ้ ช่ำ ตำมแบบซึ่ งธนำคำรกำหนดไว้
เพื่อธนำคำรนำไปใช้ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ของบุคคลที่จะเปิ ดและใช้ตนู้ ิรภัย
และสำเนำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรซึ่ งให้อำนำจบุคคลดังกล่ำวในกำรเปิ ดและใช้ตนู ้ ิ รภัยแก่ธนำคำร รวมทั้งหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคล
ซึ่งผูท้ ี่มีอำนำจกระทำกำรแทนนิ ติบุคคลดังกล่ำวได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับบุคคลผูม้ ีอำนำจ
กระทำกำรแทนนิติบุคคลในกำรเปิ ดและใช้ตนู ้ ิ รภัย ผูเ้ ช่ำต้องกรอกคำขอเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่กำหนด
และต้องลงลำยมือชื่ อในคำขอและมอบแบบคำขอดังกล่ำว พร้อมทั้งสำเนำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรและหนังสื อรับรอง

(ในกรณี ที่ผเู ้ ช่ำเป็ นนิติบุคคล) ซึ่ งผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิ ติบุคคลดังกล่ำวได้ รับรองควำมถูกต้องแล้วไว้กบั ธนำคำร
ทั้งนี้ธนำคำรจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกำร เปิ ดตูน้ ิ รภัยโดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนำจใดๆ จำกผูเ้ ช่ำก่อนกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
7. ผูเ้ ช่ำอำจมอบอำนำจเป็ นหนังสื อตำมแบบของธนำคำรให้บุคคลอื่นใด (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “ผูร้ ับมอบอำนำจ”)
มีอำนำจในกำรเปิ ดและใช้ตนู้ ิ รภัยนี้ได้ อย่ำงเช่นผูเ้ ช่ำ โดยผูเ้ ช่ำจะต้องมอบหนังสื อมอบอำนำจดังกล่ำว
ให้กบั ธนำคำรเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสื อมอบอำนำจนั้น ทั้งนี้ ธนำคำรจะไม่รับผิดชอบ ในกำรกระทำใดๆ หรื อกำรละเว้นกำรกระทำใดๆ
ของผูร้ ับมอบอำนำจ และจะไม่รับผิดชอบเพื่อควำมสู หำยหรื อเสี ยหำยใดๆ ซึ่ งอำจเกิดจำกกำรที่บุคคลใดๆ ใช้ตรำประทับปลอม
หรื อปลอมตัวหรื อกำรใช้โดยไม่มีอำนำจซึ่ งตรำประทับของผูเ้ ช่ำเพื่อเปิ ดและใช้ตนู ้ ิรภัย โดยผูเ้ ช่ำตกลงชดใช้ค่ำเสี ยหำยใดๆ
ให้แก่ธนำคำรอันเกิดแก่กำรกระทำโดยไม่มีอำนำจใดๆ หรื อกำรกระทำอันเป็ นกำรละเมิดของผูร้ ับมอบอานำจ
8. ผูเ้ ช่ำจะขอเปิ ดตูน้ ิรภัยได้ในเวลำเปิ ดทำกำรของธนำคำร โดยกำรลงลำย มือชื่ อในแบบคำขอซึ่ งธนำคำรกำหนด
ถ้ำหำกลำยมือชื่อในแบบคำขอดังกล่ำวตรงกับลำยมือชื่ อที่ให้ไว้กบั ธนำคำรตำมข้อ 6. ผูเ้ ช่ำจะได้รับกำรอนุญำตให้เข้ำไปในห้องเก็บตูน้ ิ รภัย
พร้อมกับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรและผูเ้ ช่ำและเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรจะร่ วมกันเปิ ดตูน้ ิ รภัย แต่ในกรณี ฉุกเฉิ น
ธนำคำรอำจขอให้ผเู้ ช่ำออกจำกห้องเก็บตูน้ ิ รภัยได้โดยพลัน และมีสิทธิ์ที่จะปิ ดห้องเก็บตูน้ ิ รภัยนั้นเป็ นเวลำนำนเท่ำใดก็ได้ อนึ่ ง
ในขณะที่มีกำรเปิ ดหรื อปิ ดตูน้ ิรภัยเพื่อเก็บหรื อนำทรัพย์สินที่ฝำกออกมำ ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผูเ้ ช่ำแต่เพียงฝ่ ำยเดียว โดยธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ
ในระหว่ำงนั้น นอกจำกนี้ ธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูเ้ ช่ำหรื อบุคคลใดๆ เนื่ องจำกหรื อเกี่ยวเนื่ องกับ กำรเปิ ดหรื อปิ ดห้องเก็บตูน้ ิ รภัย
กำรตรวจสอบลำยมือชื่อ และตรำประทับ หรื อกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรติดตำมผูเ้ ช่ำไปเปิ ดตูน้ ิ รภัย และกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรเช่ำตูน้ ิรภัย
ภำยใต้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขในกำรเช่ำตูน้ ิ รภัยนี้
9.ธนำคำรมีสิทธิ์ ออกคำสั่งห้ำมมิให้ผเู้ ช่ำเปิ ดตูน้ ิ รภัยในกรณี ต่อไปนี้ โดยธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยใดๆ
ซึ่งเกิดจำกกำรที่ธนำคำรออก คำสัง่ ห้ำมเช่นว่ำนั้น
1) เมื่อธนำคำรเกิดควำมสงสัยเกี่ยวกับลำยมือชื่อในแบบคำขอเปิ ดตูน้ ิรภัย
2) เมื่อผูเ้ ช่ำค้ำงชำระค่ำเช่ำหรื อค่ำธรรมเนียมใด
3) เมื่อธนำคำรมีควำมจำเป็ นที่จะมิให้กำรเปิ ดตูน้ ิรภัยในกรณี ฉุกเฉิ น เพื่อควำมปลอดภัย
10.ในกรณี ผเู้ ช่ำถึงแก่กรรม สำบสู ญ ตกเป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ เสมือน ไร้ควำมสำมำรถ หรื อล้มละลำย ผูเ้ ช่ำตกลงให้กำรเช่ำนี้ สิ้นสุดลงทันที
ธนำคำรจะยินยอมให้ผจู้ ดั กำรมรดก ผูจ้ ดั กำรทรัพย์สิน ผูอ้ นุบำล ผูพ้ ิทกั ษ์หรื อเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์ของผูเ้ ช่ำแล้วแต่กรณี
ซึ่งปรำกฏชื่ออยูใ่ นคำสัง่ ของศำลและเป็ นผูท้ ี่ถือกุญแจพิเศษที่ธนำคำรได้มอบให้แก่ผเู ้ ช่ำในวันที่ผเู ้ ช่ำตกลงเช่ำตูน้ ิรภัยนี้ เป็ นผูเ้ ปิ ด
ตูน้ ิรภัยนำเอำของที่ฝำกทั้งหมดออกจำกตูน้ ิ รภัยได้ ในกรณี ที่ เป็ นกำรเช่ำตูน้ ิ รภัยร่ วมกันโดยผูเ้ ช่ำมำกกว่ำหนึ่งคน และหนึ่งในผูเ้ ช่ำนั้นถึงแก่กรรม สำบสู ญ
ตกเป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรื อล้มละลำย ผูเ้ ช่ำตกลงให้กำรเช่ำนี้ สิ้นสุ ดลงทันที และให้ ธนำคำรมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญำตให้ผเู ้ ช่ำอื่นเปิ ดตูน้ ิ รภัย
หำกผูจ้ ดั กำรมรดก ผูจ้ ดั กำรทรัพย์สิน ผูอ้ นุบำล ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์ของผูเ้ ช่ำที่ตำย สำบสู ญ ตกเป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ หรื อล้มละลำย
ซึ่งปรำกฏชื่ออยูใ่ นคำสัง่ ของศำล และผูเ้ ช่ำอื่นจะได้ร่วมกันนำกุญแจพิเศษพร้ อมหลักฐำนดังกล่ำวแสดงต่อธนำคำรเพื่อขอเปิ ดตูน้ ิ รภัย
และนำเอำของที่ฝำกทั้งหมดออกจำกตูน้ ิ รภัย หรื อผูเ้ ช่ำอื่นจะแสดงให้เป็ นที่พอใจแก่ธนำคำรโดยประกำรอื่นว่ำผูเ้ ช่ำอื่นนั้นมีอำนำจเปิ ดหรื อนำทรัพย์สิน
ออกไปจำกตูน้ ิ รภัย โดยไม่ทำให้ธนำคำรต้องเสื่ อมเสี ยสิ ทธิ์ และให้คำรับรองได้วำ่ ธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ใดๆ
จำกกำรอนุญำตให้เปิ ดหรื อนำทรัพย์สินออกไปจำกตูน้ ิ รภัยดังกล่ำว ธนำคำรจะยินยอมให้บุคคลดังกล่ำวเปิ ดและนำของที่ฝำกทั้งหมดออกจำกตูน้ ิ รภัยได้
ในกรณี ที่กำรเช่ำสิ้ นสุดลงดังกล่ำวในวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองนั้น ธนำคำร ไม่ตอ้ งคืนค่ำเช่ำที่ผเู้ ช่ำได้ชำระไปแล้วล่วงหน้ำ
11.หำกมีกำรเช่ำตูน้ ิ รภัยโดยผูเ้ ช่ำหลำยคน ให้ถือว่ำผูเ้ ช่ำทั้งหมดรวมกันเป็ น ผูเ้ ช่ำร่ วม และให้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขกำรเช่ำนี้
ใช้บงั คับแก่ผเู้ ช่ำทั้งหมดเสมือนเป็ น ลูกหนี้ ร่วมและเจ้ำหนี้ ร่วมกัน
12.ผูเ้ ช่ำจะต้องไม่ใช้ตนู ้ ิรภัยหรื อยอมให้ใช้ตนู้ ิ รภัยเพื่อเก็บของเหลว วัตถุระเบิด สิ่ งของผิดกฎหมำย วัตถุอนั ตรำยหรื อวัตถุอื่นใด
ซึ่งอำจเป็ นอันตรำยรบกวนหรื อก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำแก่ผอู ้ ื่น และในเวลำใดๆ เมื่อธนำคำร
ร้องขอผูเ้ ช่ำต้องให้ธนำคำรเข้ำตรวจดูสิ่งของที่ฝำกในตูน้ ิรภัยเพื่อให้แน่ใจว่ำ ผูเ้ ช่ำได้ปฏิบตั ิ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของกำรเช่ำ
ในกรณี ที่ธนำคำรได้รับควำมเสี ยหำย หรื อต้องรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่นเนื่ องมำจำกกำรที่ผเู ้ ช่ำกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของกำรเช่ำ
ผูเ้ ช่ำจะต้อง รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสี ยหำยทั้งหมดอันเนื่ องมำจำกกำรกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผูเ้ ช่ำดังกล่ำวให้แก่ธนำคำร
13.ผูเ้ ช่ำจะต้องไม่ให้เช่ำช่วง หรื อโอนสิ ทธิ์กำรเช่ำตูน้ ิ รภัยไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อ บำงส่ วนแก่บุคคลใด และต้องไม่อนุญำตให้บุคคลใด
นอกจำกผูร้ ับมอบอำนำจตำม ข้อ 8. ใช้ตนู ้ ิ รภัยหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของตูน้ ิ รภัย เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกธนำคำรก่อน

14.ธนำคำรจะเป็ นผูเ้ ดียวที่จะทำกำรซ่ อมหรื อเปลี่ยนแต่กุญแจและลูกกุญแจของตูน้ ิรภัยทั้งหมด ในกรณี ที่ตอ้ งมีกำรซ่ อมหรื อเปลี่ยนแม่กุญแจ
หรื อลูกกุญแจ ดังกล่ำว อันเนื่องจำกควำมผิดของผูเ้ ช่ำซึ่ งมิใช่เนื่ องมำจำกกำรใช้สอยตำมปกติแล้ว ผูเ้ ช่ำจะต้องเป็ นผูร้ ับภำระในค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรซ่อม
หรื อ กำรเปลี่ยน แม่กุญแจหรื อลูกกุญแจดังกล่ำว
15.ธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกำรสู ญหำยหรื อควำมเสี ยหำยใดๆอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ผเู ้ ช่ำเก็บอยูใ่ นตูน้ ิ รภัย
16.ธนำคำรไม่มีควำมผูกพันใดๆ ที่จะต้องเอำประกันทรัพย์สินในตูน้ ิ รภัย แต่หำกธนำคำรได้จดั ทำประกันทรัพย์สินดังกล่ำว
ผูเ้ ช่ำมีควำมผูกพันที่จะจ่ำย เบี้ยประกันและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทั้งหมดตำมที่ธนำคำรจะได้แจ้งให้ทรำบเป็ นครำวๆ
17.ในกรณี ผเู้ ช่ำทำผิดข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับกำรเช่ำตูน้ ิ รภัย หรื อผิดนัดชำระค่ำเช่ำ ธนำคำรจะบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้ผเู้ ช่ำทรำบถึงกำรผิดข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขหรื อกำรผิดนัดดังกล่ำว และหำกผูเ้ ช่ำไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง ภำยในสิ บวัน
หลังจำกวันที่ธนำคำรได้ส่งคำบอกกล่ำว ดังกล่ำวนั้นให้แก่ผเู้ ช่ำ ธนำคำรมีสิทธิ์บอกเลิกกำรเช่ำได้ทนั ทีและเรี ยกค่ำเสี ยหำย ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
หรื ออำจเกิดขึ้นเนื่ องจำกควำมผิด หรื อกำรผิดนัดของผูเ้ ช่ำดังกล่ำวรวมทั้งริ บเงินมัดจำทั้งหมดตำมข้อ 3. โดยผูเ้ ช่ำไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจำกธนำคำร
18.หำกธนำคำรบอกเลิกกำรเช่ำตูน้ ิ รภัยก่อนครบกำหนดเวลำเช่ำนอกจำกที่กำหนดไว้ในข้อ 17. ธนำคำรจะบอกกล่ำวเป็ นหนังสื อ
ไปยังผูเ้ ช่ำล่วงหน้ำเป็ นเวลำอย่ำงน้อยสองเดือน และธนำคำรจะคืนเงินค่ำเช่ำแก่ผเู ้ ช่ำตำมส่ วนของระยะเวลำกำรเช่ำที่เหลือ
19.เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ งดังต่อไปนี้ ผูเ้ ช่ำจะต้องดำเนิ นกำรขอเปิ ดตูน้ ิรภัยและนำเอำทรัพย์สินทั้งหมดออกจำกตูน้ ิ รภัย รวมทั้งส่ งมอบ
กุญแจคืนให้แก่ธนำคำร และรับเอำเงินมัดจำที่ให้ไว้แก่ธนำคำรตำมข้อ 3. ซึ่ งมีเหลือ หลังจำกที่ธนำคำรได้หกั ค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำเสี ยหำยใด ๆ
ไว้แล้วคืนภำยในเวลำที่ธนำคำรกำหนดให้
1) เมื่อผูเ้ ช่ำไม่ชำระค่ำเช่ำเพื่อกำรต่ออำยุกำรเช่ำเมื่อระยะเวลำกำรเช่ำสิ้ นสุ ดลง
2) เมื่อผูเ้ ช่ำบอกเลิกกำรเช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่ธนำคำรก่อนสิ้ นกำหนดเวลำกำรเช่ำหรื อ
3) เมื่อผูเ้ ช่ำได้รับหนังสื อบอกเลิกกำรเช่ำจำกธนำคำรก่อนสิ้ นกำหนดเวลำกำรเช่ำ
20.หำกผูเ้ ช่ำไม่ดำเนิ นกำรตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 19. และเมื่อธนำคำรได้บอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่ผเู ้ ช่ำ รวมทั้งได้ลงประกำศคำบอกกล่ำว
ดังกล่ำวในหนังสื อพิมพ์รำยวันแห่ งท้องถิ่นอย่ำงน้อยสองฉบับเป็ นเวลำสำมวันแจ้งให้ผเู ้ ช่ำปฏิบตั ิตำมที่กล่ำวมำในข้อ 19. นั้น ภำยในเวลำสำมเดือนนับแต่
วันที่ประกำศในหนังสื อพิมพ์ ดังกล่ำว หำกผูเ้ ช่ำยังคงเพิกเฉย ให้ธนำคำรมีสิทธิ์เปิ ดหรื อทำลำย ตูน้ ิ รภัยเมื่อพ้นกำหนดเวลำสำมเดือนดังกล่ำว
และนำเอำทรัพย์ที่เก็บในตูน้ ิรภัยออกมำตีตรำปิ ดผนึ กต่อหน้ำพนักงำนของธนำคำรหรื อทนำยควำมที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกธนำคำรให้เป็ นผูท้ ำบัญชีรำยกำรทรั
พย์สินที่เก็บไว้ในตูน้ ิรภัย ทรัพย์สินซึ่งได้ตีตรำปิ ดผนึ กดังกล่ำวจะเก็บรักษำไว้ในสถำนที่ซ่ ึงธนำคำร เห็นสมควรเพื่อรอกำรส่ งคืนให้ผเู ้ ช่ำหลังจำกที่ผเู ้ ช่ำ
ได้ชำระค่ำเช่ำที่คำ้ งชำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรซ่ อมแซม หรื อกำรเปลี่ยนแม่กุญแจ และ/หรื อลูกกุญแจ
และค่ำเก็บรักษำตำมอัตรำที่ธนำคำรประกำศกำหนด ให้ทรำบเป็ นครั้งเป็ นครำวนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินดังกล่ำว ถูกเก็บรักษำไว้ตำมข้อนี้
ถึงวันที่ผเู ้ ช่ำรับมอบทรัพย์สินนั้นคืนโดยครบถ้วนแล้ว หำกผูเ้ ช่ำไม่มำติดต่อธนำคำรเพื่อขอรับทรัพย์สินที่ได้มีกำรตีตรำปิ ดผนึก
ภำยในเวลำสองเดือนนับแต่วนั ที่ธนำคำรดำเนิ นกำรเปิ ดหรื อทำลำยตูน้ ิ รภัยดังกล่ำว ไม่วำ่ ด้วยเหตุผลประกำรใดก็ตำม
ธนำคำรมีสิทธิ์ นำทรัพย์สินที่ได้มีกำรตีตรำปิ ดผนึ ก และเก็บรักษำไว้ออกขำยทอดตลำดและนำเงินที่ได้รับ จำกกำรขำยทอดตลำด
หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยทอดตลำด แล้วไปชำระค่ำเช่ำที่คำ้ งชำระค่ำเก็บรักษำทรัพย์สินที่ขำยทอดตลำด
และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรซ่ อมแซมหรื อกำรเปลี่ยนแม่กุญแจ และ/หรื อลูกกุญแจ หำกยังมีเงินเหลืออยูอ่ ีกภำยหลังกำรชำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ข้ำงต้น
ธนำคำรจะนำเข้ำฝำกไว้บญั ชี เงินฝำกประเภทไม่มีดอกเบี้ย เพื่อรอส่ งคืนให้แก่ผเู ้ ช่ำเมื่อธนำคำรได้รับกำรติดต่อจำกผูเ้ ช่ำเพื่อขอรับเงินดังกล่ำวคืน ทั้งนี้
ผูเ้ ช่ำรับทรำบและยินยอมให้ธนำคำรหักเงินส่ วนที่เหลือดังกล่ำวเพื่อชำระค่ำธรรมเนี ยมใดๆ ที่ธนำคำรเรี ยกเก็บจำกผูเ้ ช่ำตำมอัตรำใดๆ ที่ธนำคำรจะประกำศ
กำหนดเป็ นครั้งครำว คิดคำนวณนับแต่วนั ที่ธนำคำรนำเงินส่ วนที่เหลือดังกล่ำว มำฝำกไว้ในบัญชี เงินฝำกประเภทไม่มีดอกเบี้ยจนกว่ำผูเ้ ช่ำจะติดต่อ
ธนำคำรเพื่อ ขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนหรื อจนกว่ำเงินจำนวนดังกล่ำวจะหมดไป หำกเงินได้จำกกำรขำยทอดตลำด
ไม่พอที่จะชำระค่ำใช้จ่ำยหรื อค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ข้ำงต้น ผูเ้ ช่ำจะต้องรับผิดชอบต่อธนำคำรสำหรับจำนวนเงินส่ วนที่ขำดอยู่ ซึ่งในทั้งสองกรณี ดงั กล่ำว
ผูเ้ ช่ำตกลงว่ำผูเ้ ช่ำจะไม่เรี ยกร้องให้ธนำคำรต้องรับผิดชดใช้ ค่ำเสี ยหำยหรื อเงินจำนวนอื่นใดให้แก่ผเู ้ ช่ำอีก
21.ผูเ้ ช่ำตกลงว่ำผูเ้ ช่ำจะไม่เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยหรื อใช้สิทธิ์เรี ยกร้องใดๆ จำก ธนำคำรในกำรดำเนิ นกำรที่ธนำคำรดำเนิ นกำรใดๆ
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 20.
22.หำกตูน้ ิรภัยหรื อทรัพย์สินในตูน้ ิ รภัยหรื อทรัพย์สินที่ตีตรำปิ ดผนึ กและเก็บรักษำไว้ในสถำนที่ซ่ ึงธนำคำรเห็นสมควรต้องเสี ยหำยหรื อถูกทำลำย
ไปเนื่องจำก ภัยธรรมชำติ สงครำม กำรกบฏ จลำจล หรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ธนำคำรไม่ตอ้ ง รับผิดชอบต่อผูเ้ ช่ำแต่ประกำรใด
13. ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขทั่วไป

นอกจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะสำหรับกำรใช้บญั ชี และ บริ กำรของธนำคำรแต่ละประเภทแล้ว
ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปดังต่อไปนี้
1.สิ ทธิในกำรหักกลบลบหนี้
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำมีหนี้ คงค้ำงต้องชำระแก่ธนำคำร ธนำคำรมีสิทธิ์ที่จะหักเงิน หรื อโอนเงินฝำกในบัญชี ใดบัญชี หนึ่งหรื อทั้งหมดของข้ำพเจ้ำ
(ไม่วำ่ จะเป็ นบัญชี ของข้ำพเจ้ำคนเดียวหรื อบัญชีของข้ำพเจ้ำร่ วมกับผูอ้ ื่น) ตามจำนวนเงินที่ขำ้ พเจ้ำค้ำงกับธนำคำร มำหักกลบชำระหนึ้ แก่ธนำคำรได้โดย
ธนาคารจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
2. ค่ำใช้จ่ำย
ข้ำพเจ้ำยินยอมเป็ นผูช้ ำระค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนี ยม ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เงินฝำกและบริ กำรใดๆ
ที่ธนำคำรให้บริ กำรตำมคำสัง่ ของข้ำพเจ้ำ ตำมอัตรำที่ธนำคำรเรี ยกเก็บซึ่งธนำคำรจะประกำศให้ทรำบเป็ นครั้งครำว
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บญั ชี และบริ กำรของธนำคำร ทั้งนี้ ธนำคำรอำจจ่ำยทดรองไปก่อนแล้วหักเอำจำกเงินใน
บัญชีของข้ำพเจ้ำก็ได้หรื อจะหักเงินในบัญชี ของข้ำพเจ้ำโดยตรงก็ได้
3. กำรส่งเอกสำรและกำรเปลี่ยนที่อยู่
(ก) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรสำมำรถเรี ยกเก็บ รวบรวม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติม จัดทำฐำนข้อมูล และ/หรื อจัดทำข้อมูลของข้ำพเจ้ำ
ให้เป็ นปัจจุบนั ซึ่งหมำยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลที่อยู่ สถำนที่ทำงำน/สถำนประกอบกำร อำชีพ รำยได้ ตำมข้อมูลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอันเชื่อถือได้ที่
ธนำคำรได้รับมำไม่วำ่ กรณี ใดๆ หรื อดำเนิ นกำรต่ำงๆ และ/หรื อตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรได้ตลอดไป แม้วำ่ ข้ำพเจ้ำจะได้ปิดบัญชี หรื อยกเลิกกิจกำรใช้บริ กำร
ไปแล้วก็ตำม
(ข) กำรที่ธนำคำรส่ งเอกสำรหรื อหนังสื อใดๆ ให้แก่ขำ้ พเจ้ำโดยทำงไปรษณี ย ์ ตำมที่อยูท่ ี่ขำ้ พเจ้ำได้ให้ไว้กบั ธนำคำร ครั้งล่ำสุ ดหรื อส่งโดยโทรสำร
ตำมหมำยเลขที่ขำ้ พเจ้ำให้ไว้กบั ธนำคำรครั้งล่ำสุ ด ให้ถือว่ำธนำคำรได้จดั ส่ ง ให้ขำ้ พเจ้ำโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ ในกรณี ส่งเอกสำรทำงโทรสำรธนำคำรอำจส่ ง
เอกสำร ต้นฉบับโดยทำงไปรษณี ยอ์ ีกครั้งหรื อไม่ก็ได้
(ค) ข้ำพเจ้ำต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อหมำยเลขโทรศัพท์ หรื อ หมำยเลขโทรสำร ให้ธนำคำรทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (ไม่วำ่ โดยทำง
ไปรษณี ย ์ หรื อทำงโทรสำร) หรื อแจ้งผ่ำนทำงบริ กำรซิต้ ีโฟน แบงก์กิ้ง โดยทันที
(ง) ในกรณี ที่ธนำคำรมีหน้ำที่ตอ้ งส่งใบแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชี หรื อเอกสำรใดๆ ให้แก่ขำ้ พเจ้ำ หำกธนำคำรได้ดำเนิ นกำรส่ งใบแสดงยอด
เงิน คงเหลือ หรื อเอกสำรดังกล่ำวโดยทำงไปรษณี ยไ์ ปยังที่อยูล่ ่ำสุ ดที่ขำ้ พเจ้ำได้แจ้งให้ ธนำคำรทรำบและไม่มีผรู ้ ับใบแสดงยอดเงินคงเหลือหรื อเอกสำร
ดังกล่ำวติดต่อกันสองครั้ง ข้ำพเจ้ำถือว่ำหน้ำที่ของธนำคำรในกำรจัดส่ งใบแสดงยอดเงินคงเหลือ หรื อเอกสำรดังกล่ำวเป็ นอันระงับไปจนกว่ำ ข้ำพเจ้ำได้แจ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ หม่ ให้แก่ธนำคำรทรำบ ทั้งนี้ ธนำคำรไม่มีหน้ำที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อข้ำพเจ้ำในควำมเสี ยหำยใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเนื่องจำกกำรไม่ได้รับ
ใบแสดงยอดเงินคงเหลือ หรื อเอกสำร ดังกล่ำว
(จ) ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำติดต่อกับธนำคำรโดยทำงโทรสำรพร้ อมลงลำยมือชื่ อ ตำมตัวอย่ำงที่ให้แก่ธนำคำร ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ทำงธนำคำร
เชื่อถือคำสัง่ ที่ส่งมำโดยทำงโทรสำร เสมือนว่ำโทรสำรนั้นเป็ นเหมือนต้นฉบับของเอกสำรและธนำคำรจะไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ กับควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น
เนื่องจำกธนำคำรได้เชื่อโดยสุ จริ ตและได้ปฏิบตั ิตำมคำสัง่ หรื อข้อควำมใดๆ ในโทรสำรนั้น
4. บริ กำรเก็บเอกสำร
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำประสงค์จะให้ธนำคำรเก็บเอกสำรของข้ำพเจ้ำอันเกี่ยวกับบัญชี หรื อบริ กำรของธนำคำรและธนำคำรตกลงให้บริ กำรประเภทนี้ แก่
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิ์ จะเปิ ดและจัดกำรกับเอกสำรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ของข้ำพเจ้ำและบริ กำรของธนำคำรได้ท้ งั สิ้ น และธนำคำร
จะจัดเก็บรักษำ เอกสำรนั้นเป็ นเวลำไม่เกิน 6 เดือน และหลังจำกนั้นให้ธนำคำรจัดกำรส่ งให้ขำ้ พเจ้ำทำงไปรษณี ยต์ ำมที่อยูท่ ี่ขำ้ พเจ้ำได้ให้ไว้กบั ธนำคำร
ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำจะไม่เรี ยกร้องให้ธนำคำรต้องรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยหรื อเรี ยกค่ำเสี ยหำยใดๆซึ่งเป็ นผลสื บเนื่องมำจำก กำรให้บริ กำรนี้ จำก
ธนำคำรเป็ นอันขำดและข้ำพเจ้ำจะปกป้ องและชดใช้ค่ำเสี ยหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นแก่ธนำคำรอันเนื่องมำจำกบริ กำรเก็บเอกสำรที่ธนำคำร ให้บริ กำรแก่ขำ้ พเจ้ำ
และยินยอม จ่ำยค่ำธรรมเนี ยมในอัตรำทื่ธนำคำรกำหนดเป็ นครั้งครำวไป
5.กำรสละสิ ทธิ์
ธนำคำรอำจใช้ดุลพินิจที่จะสละสิ ทธิ์ที่จะบังคับให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขในกำรใช้บญั ชีหรื อบริ กำรใดๆ
ที่ธนำคำรได้เปิ ดให้บริ กำรได้กำรสละสิ ทธิ์ดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ์ ของธนำคำรที่จะบังคับให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ
หนึ่ งข้อใดในเวลำใดๆ ในอนำคต
6.กำรแก้ไขระเบียบข้อบังคับเงื่อนไข และพิธีกำร
ธนำคำรทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ที่จะยกเลิกหรื อปรับปรุ งแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อกำหนดเงื่อนไขและพิธีกำรใดๆ
สำหรับกำรใช้บญั ชี และบริ กำรของธนำคำรรวมทั้งข้อกำหนดเรื่ องอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร และหำกข้ำพเจ้ำยังใช้ บริ กำรนั้นๆ

หรื อยังเปิ ดบัญชีน้ นั ๆ อยูก่ บั ธนำคำรให้ถือว่ำ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนำคำรปรับปรุ งแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงใหม่ตำมที่
ธนำคำรติดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำรของธนำคำรโดยทันที โดยข้ำพเจ้ำจะไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
7.ข้อยกเว้นควำมรับผิด
(ก) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรหักภำษีออกจำกดอกเบี้ยเงินฝำกและธนำคำร ไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรื อชดใช้ควำมเสี ยหำยใดๆ
แก่ขำ้ พเจ้ำในกรณี ที่ค่ำของเงินที่นำเข้ำฝำกในบัญชี ของข้ำพเจ้ำลดลง ข้ำพเจ้ำจะไม่เรี ยกร้องให้ธนำคำรต้องรับผิด ชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้น
ในกรณี ที่เงินของข้ำพเจ้ำในบัญชีเงินฝำกถูกยึดหรื ออำยัดตำม คำสัง่ ศำลหรื อคำสัง่ อื่นใดของทำงรำชกำร
(ข) ธนำคำรไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อควำมสูญหำย หรื อเสี ยหำยที่เกิดขึ้นแก่ ข้ำพเจ้ำเนื่องจำกคำสัง่ ของรัฐบำล กฎหมำยภำษีอำกร
คำสัง่ เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรื อด้วยเหตุอื่นใด ซึ่งไม่อยูใ่ นอำนำจกำรควบคุมของธนำคำร
(ค) ข้ำพเจ้ำจะถอนเงินและ/หรื อใช้สิทธิ์เรี ยกร้องที่มีอยูเ่ หนื อภำระผูกพันใดๆ ที่ธนำคำรมีต่อข้ำพเจ้ำภำยใต้ขอ้ กำหนด
และเงื่อนไขสำหรับกำรใช้บญั ชี และบริ กำรของธนำคำรฉบับนี้ได้แต่เฉพำะกับธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ สำขำกรุ งเทพมหำนคร เท่ำนั้น
และขอสละสิ ทธิ์ ที่จะเรี ยกร้องกับสำนักงำนใหญ่ และ/หรื อสำขำอื่นๆ หรื อบริ ษทั ในเครื อใดๆ ของธนำคำร
(ง) กำรถอนเงินและภำระผูกพันอื่นใดให้ติดต่อหรื อเรี ยกร้องกับธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์ สำขำกรุ งเทพฯ แต่เพียงแห่ งเดียวเท่ำนั้น
และให้อยูใ่ นบังคับแห่งกฎหมำยของประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงพระรำชบัญญัติ คำสัง่ ของรัฐบำล พระรำชกฤษฎีกำ และกฎระเบียบต่ำงๆ)
ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรซิ ต้ ีแบงก์สำขำกรุ งเทพมหำนคร ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ต่อกำรที่ไม่อำจจ่ำยหรื อ โอนเงินที่มีอยูใ่ นบัญชี หรื อจ่ำยเงินตำม
ตัว๋ เงินหรื อตรำสำรอื่นใด เนื่ องจำกมีขอ้ จำกัด หรื อข้อห้ำม กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ กำรโอนเงิน กำรเรี ยกร้องสิ ทธิ์ กำรโอนเงินโดยไม่สมัครใจ ภำวะสงครำม
กำรจรำจล หรื อโดยเหตุอื่นใดนอกเหนื อกำรควบคุมของธนำคำรทั้งสำขำอื่นๆ หรื อบริ ษทั ในเครื อใดๆ ของธนำคำรก็ไม่จำเป็ น ต้องรับผิดชอบในกรณี เช่นนี้
(จ) ธนำคำรมีสิทธิ์ เปิ ดเผยข้อมูลอันเกี่ยวกับบัญชีของข้ำพเจ้ำและกำรใช้ บริ กำรอื่นใดของธนำคำรให้แก่ทำงรำชกำรตำมที่ได้รับคำร้องขอ
8. เอกสำรและคู่มือที่เกี่ยวกับบัญชี และบริ กำร
(ก) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงยอมรับว่ำ คู่มือและเอกสำรใดๆ เกี่ยวกับกำรใช้บญั ชีและบริ กำรของธนำคำร ซึ่งธนำคำรได้มอบให้ขำ้ พเจ้ำ หรื อที่
ธนำคำรจะประกำศเพิม่ เติมต่อไปในภำยหน้ำนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดว้ ย
(ข) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมว่ำธนำคำรมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรื อยกเลิกบริ กำรนี้ ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ตำมที่ธนำคำรจะเห็น
สมควร รวมถึงข้อมูลต่ำงๆ ที่ปรำกฎในคู่มือธนำคำรนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารจะแจ้งเป็ นหนังสื อ และ/หรื อช่องทางบริ การต่างๆ ของธนาคาร เช่น ณ.
สาขาของธนาคาร และ/หรื อ เว็บไซด์ อย่างน้อย 30 วัน
(ค) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมว่าธนาคารมีสิทธิ์ ที่จะยกเลิกบริ กำรทั้งหมดหรื อบำงส่วนได้ตำมที่ธนำคำรจะเห็นสมควร ในกรณี ที่ธนาคารพบเหตุ
อันควรสงสัย หรื อเหตุใดๆ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่สุจริ ตหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริ การของธนาคาร
9.กฏหมำยที่ใช้บงั คับและเขตอำนำจศำล
กฎหมำยของประเทศไทยเป็ นกฎหมำยที่ใช้บงั คับแก่ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขสำหรับ กำรใช้บญั ชีและบริ กำรใดๆ
ที่ธนำคำรได้เปิ ดให้บริ กำรแก่ขำ้ พเจ้ำ ไม่วำ่ จะเกี่ยวกับ เงินตรำสกุลใดก็ตำม หำกมีกำรฟ้ องร้องคดี ข้ำพเจ้ำจะดำเนินคดีในศำลที่มีเขตอำนำจ
ในประเทศไทยเท่ำนั้น แต่ธนำคำรมีสิทธิ ที่จะดำเนินคดีกบั ข้ำพเจ้ำในทุกเขตอำนำจ ศำลไม่ว่ำในประเทศใดๆ ก็ตำม
หมำยเหตุ เจ้ำของบัญชี และ/หรื อผูร้ ับบริ กำรใดๆ ที่ธนำคำรได้เปิ ดให้บริ กำรมีสิทธิ์ได้รับสำเนำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จำกธนำคำรจำนวน 1 ชุด

