ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
(กรุ ณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษา
รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้บริ การ
ผลิตภัณฑ์)

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
SCB Easy Net และ SCB Easy Application

1. ผลิตภัณฑ์น้ ี คืออะไร

SCB Easy Net และ SCB Easy Application คือ บริ การธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับลูกค้ าบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์
ซึง่ อานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินด้ วยตนเองตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตได้ ที่
www.scbeasy.com รวมถึงลูกค้ าสามารถทารายการผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone หรื อ Tablet ได้ ที่เว็บเบราเซอร์
m.scbeasy.com หรื อที่ SCB Easy Application (Mobile Banking) ซึง่ ให้ บริ การต่าง ๆ ดังนี ้
1. สรุปยอดบัญชีเงินฝาก และรายละเอียดของบัญชี
- บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ / เดินสะพัด / ประจา / ระยะยาว
- บัญชีบตั รเครดิตไทยพาณิชย์ / บัตร Speedy Cash
- บัญชีสนิ เชื่อ Speedy Loan และสินเชื่อเพื่อการเคหะ
- บัญชีกองทุนรวมทีม่ ีกบั บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM)
2. บริ การโอนเงิน (Fund Transfer)
- โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากของตนเองภายใน SCB
- โอนเงินให้ บคุ คลอื่นภายใน SCB
- โอนเงินให้ บคุ คลอื่นต่างธนาคาร
- โอนเงินไปต่างประเทศ เฉพาะการโอนตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกาหนด
(ลูกค้ าต้ องสมัครใช้ บริ การโอนเงินต่างประเทศผ่าน SCB Easy Net และยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่สาขา)
- โอนเงินพร้ อมเพย์
3. บริ การชาระเงิน (Bill Payment) เติมเงินมือถือ (Top-up) ชาระค่าลงทะเบียนกวดวิชา (Online Booking) และบริ จาค (Donation)
4. บริ การบัตรเครดิต ได้ แก่ แลกของรางวัล ขอเพิ่มวงเงินชัว่ คราว สมัครใบแจ้ งยอดออนไลน์ บริ การเบิกเงินโอนเข้ าบัญชี บริ การดีจงั
ขอแบ่งชาระ สมัครบัตรเครดิต เปิ ดใช้ งานบัตรเครดิต ล็อคบัตรเครดิตชัว่ คราว ปลดล็อคบัตรเครดิต
5. บริ การ Easy Fund ลูกค้ าสามารถทารายการซื ้อขายและสับเปลีย่ นกองทุนของ SCBAM โดยหักจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูก่ บั
ธนาคารหรื อซื ้อผ่านบัตรเครดิตได้ เฉพาะกองทุนที่ธนาคารกาหนด
6. บริ การ Easy Stock ลูกค้ าสามารถเปิ ดบัญชีหรื อทารายการซื ้อขายหุ้นและ/หรื อ อนุพนั ธ์ กับบล.ไทยพาณิชย์ (SCBS)
7. บริ การสมัครและชาระสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้ าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด
8. บริ การตรวจสอบสถานะเช็ค
9. บริ การกดเงินไม่ใช้ บตั รผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ (เฉพาะผ่านช่องทาง Mobile Banking)
หมายเหตุ เงื่อนไขการให้ บริการเป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด

2. ผลิตภัณฑ์น้ ี มีค่าบริ การอะไรบ้าง

รายการ
การสมัครเป็ นสมาชิก
แสดงยอดเงินคงเหลือ
แสดงรายการเดินบัญชีปัจจุบนั
แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
การกดเงินไม่ใช้ บตั ร
การโอนเงินระหว่างบัญชี (ภายในเขตธนาคาร)
การโอนเงินไปยังบัญชีบคุ คลอื่น (ภายในเขตธนาคาร)
โอนเงินไปยังบัญชีอื่นภายในธนาคาร
(ข้ ามเขตธนาคาร)
การโอนเงินไปบัญชีตา่ งธนาคาร (เงินเข้ าบัญชี 2 วันทา
การถัดไป)
การโอนเงินไปบัญชีตา่ งธนาคาร (เงินเข้ าบัญชีทนั ที)
การโอนเงินระหว่างประเทศ
การชาระค่าสินค้ า และบริการ
แสดงรายการข้ อมูลบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ค่ าธรรมเนียม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ
ไม่จากัดวงเงินโอน*
โอนได้ สงู สุดไม่เกิน 5,000,000 บาท*
-

ไม่มี

โอนได้ สงู สุดไม่เกิน 2,000,000 บาท**

ไม่มี
รายการละ 300 บาท
ไม่มี
ไม่มี

สูงสุดน้ อยกว่า 50,000 USD
ชาระสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
-

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่จะประกาศกาหนด
ต่อไป
* ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินโอนสูงสุดได้ ตามที่ต้องการสาหรับการโอนระหว่างบัญชีตนเอง และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อวันสาหรับการโอน
บัญชีบคุ คลอื่นภายในไทยพาณิชย์
**วงเงินการโอนเงินไปบัญชีตา่ งธนาคาร/พร้ อมเพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สงู สุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อวัน
3. ผลิตภัณฑ์น้ ี มีขอ้ ควรระวังที่สาคัญอะไรบ้าง

ท่านจะต้ องตระหนักถึงภาระหน้ าที่ในการดูแลรักษาเลขประจาตัวและรหัสผ่าน และความปลอดภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง
เป็ นอย่างดี โดย
- ไม่เปิ ดเผยเลขประจาตัวและรหัสผ่านให้ บคุ คลอื่นทราบ
- ไม่เขียนหรื อจดรหัสผ่านไว้ ในทีท่ ี่เห็นได้ ง่าย
- ทาลายเอกสารทีใ่ ช้ แจ้ งเลขประจาตัวและรหัสผ่าน และเปลีย่ นรหัสผ่านเป็ นประจา
- ตรวจสอบรายการธุรกรรมเป็ นประจา หากมีข้อสงสัยให้ ติดต่อธนาคารทันที
- ออกจากระบบการให้ บริ การการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทกุ ครัง้ หลังจากทารายการเสร็ จสิ ้น
- เพื่อความปลอดภัย ก่อน Login เข้ าใช้ งาน ควรตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าเครื่ องของท่านไม่ได้ ติดไวรัส โดยหมัน่ สแกน และ อัพเดท
ฐานข้ อมูลไวรัส และเคลียร์ คา่ Temporary File (Cache, Cookies) ของบราวเซอร์
- ติดตังโปรแกรมป
้
้ องกันไวรัสที่มกี ารปรับปรุงฐานข้ อมูลไวรัสให้ ทนั สมัย และใช้ บริ การกรองไวรัสทางอินเทอร์ เน็ตที่เชื่อถือได้ เป็ นต้ น
- ธนาคารไม่มีนโยบายในการขอข้ อมูลส่วนตัวหรื อ เบอร์ มือถือของท่านไม่วา่ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรื อ SMS แต่อย่างใด
4. ท่านควรทาอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง
ธนาคารมีช่องทางในการแจ้ งเปลีย่ นแปลงข้ อมูล ดังนี ้
- - สาขาธนาคารทุกสาขา

- ศูนย์บริ การลูกค้ าธนาคารไทยพาณิชย์(SCB Easy Call Center) โทร 0-2777-7777
5. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิม
่ เติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ีหรื อติดต่อกับสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
- Web Site ของธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th/scbeasy หรื อ www.scbeasy.com
- ศูนย์บริ การลูกค้ าไทยพาณิชย์ โทร. 02 777 7777
6. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์บริ การการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์

- บริ การ SCB Up2Me
คาเตือน : ลูกค้ าควรศึกษาข้ อกาหนดและเงือ่ นไขในการใช้ บริการ SCB Easy และบริการอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารผ่านระบบ
โทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเพือ่ ประกอบการตัดสิ นใจในการใช้บริ การดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หาก
ลูกค้าตกลงใช้บริ การดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในการให้บริ การ โดยหากมีขอ้ มูลใดขัดหรื อแย้งกับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการให้บริ การ ให้ใช้ขอ้ มูลตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในการให้บริ การแทน

