ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั ่วไปสำหรับกำรเป็ นผู้ถือบัตรและกำรใช้บริกำรบัตรเงินสด
ผูข้ อใช้บริการตกลงเป็ นผูถ้ อื บัตรและใช้บริการบัตรเงินสดของธนาคารตามที่ได้รบั อนุมตั จิ ากธนาคาร และตามรายละเอียดการให้บริการที่
ธนาคารกาหนด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.

คำนิ ยำม

1.1 “เจ้ำของบัญชี ” หมายความถึง เจ้าของบัญชีเงินฝากที่ยนิ ยอมให้ใช้บญ
ั ชีเงินฝากที่มชี ่อื ของตนเองเป็ นเจ้าของบัญชีผูก กับ
บัตรเงินสด และยินยอมให้หกั เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ท่เี กิดจากการใช้บตั รเงินสด ทัง้ นี้ ไม่ว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะ
เป็ นชื่อบัญชีบุคคลเดียว หรือชื่อร่วม (ประเภท และ/หรือ) ก็ตาม
1.2 “ธนำคำร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงบุคคลทีธ่ นาคารมอบหมายด้วย
1.3 “บัตรเอทีเอ็ม” หมายความถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรบริการเงินด่วน (บัตรเอทีเอ็ม) ทีธ่ นาคารออกให้แก่ผถู้ อื บัตร
ไม่วา่ จะได้ระบุช่อื ผูถ้ อื บัตรไว้บนบัตรนัน้ หรือไม่กต็ าม และให้หมายความรวมถึงบัตรเอทีเอ็มประเภทบัตรประจาตัว (บัตรเอทีเอ็มประเภท
ที่ใช้เป็ นบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือพนักงานหรือสมาชิกของสถาบันการศึกษาหรือบริษทั หรือองค์กรต่างๆ ด้วย) และ/หรือบัตรเอทีเอ็ม
ประเภทที่เป็ น บัตรประจาตัว Smart Card และ/หรือ บัตรเอทีเอ็ม บัญ ชีอ อมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (บัตรเอทีเอ็ม ประเภทที่ใช้กบั บัญชี
ออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์) และ/หรือบัตรเครดิต (เฉพาะในกรณีท่ใี ช้เบิกถอน/โอนเงินจากบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ทาธุรกรรมอย่างบัตร
เอทีเอ็ม) ทีธ่ นาคารเป็ นผูอ้ อก รวมถึงบัตรเอทีเอ็มประเภทอื่นๆ ทีธ่ นาคารเป็ นผูอ้ อก ตามทีธ่ นาคารจะกาหนดเพิม่ เติมด้วย
1.4 “บัตรเดบิต” หมายความถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเดบิต ทีธ่ นาคารออกให้แก่ผถู้ อื บัตรไม่วา่ จะได้ระบุช่อื ผูถ้ อื บัตร
ไว้บนบัตรนัน้ หรือไม่กต็ าม และให้หมายความรวมถึงบัตรเดบิตประเภทบัตรประจาตัว (บัตรเดบิตประเภทที่เป็ นบัตรประจาตัวนักศึกษา
หรือพนักงานหรือสมาชิกของสถาบันการศึกษาหรือบริษทั หรือองค์กรต่างๆ ด้วย) และ/หรือบัตรเดบิตประเภทบัตรประจาตัว Smart Card
และ/หรือบัตรเดบิต พลัส และ/หรือบัตรแฮปปี้ โฮม และ/หรือบัตรเดบิตประเภทอื่นๆ ที่ธนาคารเป็ นผู้ออก ตามที่ธนาคารจะก าหนด
เพิม่ เติมด้วย
1.5 “บัตรเงินสด” หมายความถึง บัตรเอทีเอ็ม และ/หรือบัตรเดบิต รวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก ตามที่
ธนาคารจะกาหนดเพิม่ เติมด้วย
1.6 “ผู้ถือบัตร” หมายความถึง เจ้าของบัญชีซง่ึ ได้รบั อนุมตั จิ ากธนาคารให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิใช้บตั รเงินสด และในกรณีทเ่ี ป็ นบัตรเครดิต
คาว่า “ผู้ถือบัตร” ให้หมายความรวมถึง “ผู้ถือบัตรหลักและผู้ถือบัตรเสริม” ด้วย และ/หรือเจ้าของบัญชีซ่งึ ได้รบั อนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคาร (แล้วแต่กรณี)
1.7 “รหัสประจำตัว ” หมายความถึง PIN – Personal Identification Number รวมถึง ข้อ มูลหรือ รหัสอื่นใด ของบัตรเงินสด
และ/หรือสาหรับใช้ร่วมหรือใช้ประกอบกับบัตรเงินสด หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบัตรเงินสด ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่า
จะเป็ นรหัสทีธ่ นาคารเป็ นผูก้ าหนดให้ หรือเป็ นรหัสทีผ่ ถู้ อื บัตรเป็ นผูก้ าหนดเองก็ตาม
1.8 “เหตุสุดวิ สยั ” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการให้บริการตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็ นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือระบบสื่อสาร
ขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง หรือปั ญหาด้านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็ นอันตราย
ต่างๆ (Harmful Data) ซึง่ เหตุดงั กล่าวไม่ได้มสี าเหตุมาจากการทีธ่ นาคารไม่ดแู ลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
2.

กรรมสิ ทธิ์ ในบัตรเงินสด

ผูถ้ อื บัตรยอมรับว่า บัตรเงินสดที่ธนาคารออกและมอบให้แก่ผถู้ อื บัตรเป็ นกรรมสิทธิ ์ของธนาคาร และ/หรือสถาบันการศึกษา/นิตบิ ุคคล/
องค์กรต่างๆ (กรณีเป็ นบัตรเงินสดประเภททีใ่ ช้เป็ นบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือพนักงานหรือสมาชิกขอสถาบันการศึกษาหรือบริษทั หรือ
องค์กรต่างๆ ด้วย (แล้วแต่กรณี)) ผูถ้ อื บัตรจะทาลาย ทาให้เสียหาย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรเงินสด รวมทัง้ จะ
จาหน่าย จ่าย โอนสิทธิในการใช้บตั รเงินสดให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากธนาคารก่อน ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ผ้ถู ือบัตรไม่มำ
รับหรือไม่มีกำรเปิ ดใช้ (Activate) บัตรเงินสดที่ธนำคำรออกให้ภำยในระยะเวลำที่ ธนำคำรกำหนดไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ธนำคำร
มีสิทธิ ยกเลิ กและทำลำยบัตรเงินสดดังกล่ำวได้
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3.

กำรเก็บรักษำและกำรอำยัดหรือระงับกำรใช้บตั รเงินสดและรหัสประจำตัว

3.1 ผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษำบัตรเงินสด และรหัสประจำตัว ไว้เป็ นอย่ำงดี มิให้บตั รเงินสดสูญหำย และจะต้องไม่แจ้ง
หรือเปิ ดเผย หรือกระทำกำรใดๆ อันอำจทำให้บุคคลอื่นล่วงรู้รหัสประจำตัว และจะต้องไม่มอบหรือโอนบัตรเงิ นสด หรือรหัส
ประจำตัวให้บุคคลอื่นใช้แทน หรือกระทำกำรใดๆ อันอำจเป็ นผลให้บตั รเงินสดตกอยู่ในควำมครอบครองของบุคคลอื่น หรือ
อำจเป็ นผลให้บคุ คลอื่นล่วงรู้รหัสประจำตัวโดยเด็ดขำด และผู้ถือบัตรตกลงผูกพันและรับผิ ดชอบในกรณี ที่มีกำรใช้บตั รเงิ นสด
และ/หรือรหัสประจำตัวดังกล่ำวทุกประกำร ทัง้ นี้ หำกผู้ถือบัตรไม่ปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดดังกล่ำว ทำให้เกิ ดกำรกระทำทุจริ ต
และ/หรือมีบคุ คลอื่นนำบัตรเงิ นสด และ/หรือรหัสประจำตัวไปใช้ หรือมีกำรปลอมบัตรเงินสด หรือลำยมือชื่อของผู้ถือบัตรหรือ
ด้วยวิ ธีกำรใดๆ ทำให้เกิ ดกำรหลงเชื่อ และยิ นยอมให้ถอนเงิ น หรือโอนเงิ น หรือชำระค่ำสิ นค้ำและ/หรือบริกำรแทนเงิ นสดไป
ผู้ถือบัตรตกลงรับผิ ดในกำรใช้ บตั รเงิ นสดและรหัสประจำตัวดังกล่ำวเสมือนผู้ถือบัตรเป็ นผู้ใช้ บตั รเงิ นสดและรหัสประจำตัว
ดังกล่ำวด้วยตนเอง
3.2 กรณีท่บี ตั รเงินสด หรือรหัสประจาตัว สูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือในกรณีท่ผี ถู้ อื บัตรประสงค์จะระงับการใช้บตั รชั ่วคราว
ผูถ้ อื บัตรต้องแจ้งและขออายัดหรือระงับการใช้บตั รเงินสด หรือรหัสประจาตัวดังกล่าวทันทีท่ี SCB Call Center โทร.02-777-7777 หรือที่
หน่ วยงานของธนาคารที่ทาหน้าที่กากับดูแลการให้บริการบัตรเงิน สด โดยในกรณีท่ีบตั รเงินสดสูญหายหรือถูกโจรกรรม ผูถ้ อื บัตรจะต้อง
จัดทาเอกสาร และ/หรือแสดงหลักฐาน ตามรูปแบบและวิธกี ารที่ธนาคารกาหนด (ถ้ามี) ด้วย ทัง้ นี้ ธนาคารจะดาเนินการอายัดหรือระงับ
การใช้บตั รเงินสด และ/หรือรหัสประจาตัวดังกล่าว ภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ธนาคารได้รบั แจ้ง ซึ่งผูถ้ อื บัตรไม่ตอ้ งรับผิดชอบในภาระ
หนี้ท่เี กิดขึ้นภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลา 5 นาทีดงั กล่าว เว้นแต่ธนาคารจะพิสูจน์ ได้ว่าภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นเป็ นการกระทาของ
ผูถ้ อื บัตรเอง
นอกจากนี้ ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการขออายัด
หรือระงับการใช้บตั รเงินสด และ/หรือรหัสประจาตัว ตลอดจนค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (แล้วแต่กรณี) ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
ให้แก่ธนาคารด้วย
4.

กำรใช้บตั รเงินสด และควำมสมบูรณ์ของธุรกรรมและผลผูกพัน

4.1 ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้บตั รเงินสด ไม่วา่ จะเป็ นการใช้บตั รเงินสดโดยการแสดงบัตรเงินสด และ/หรือการใช้บตั รเงินสดประกอบ
กับรหัสประจาตัว หรือการแจ้งหมายเลขบัตรเงินสด หรือการใช้ในรูปแบบเวอร์ชวล (Virtual) โดยผูกกับอุปกรณ์ หรือเครื่องมือการทา
รายการตามที่ธนาคารกาหนด และ/หรือในรูปแบบอื่นใดตามที่ธนาคารจะกาหนดต่อไปในภายหน้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กำรใช้บตั ร
เงินสด”) ผ่านเคาน์เตอร์ หรือเครื่องบริการเงินด่วน (เครื่องเอทีเอ็ม) หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของธนาคาร หรือของสถาบันการเงิน
อื่น ทีแ่ สดงหรือมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าสามารถใช้บตั รเงินสดที่ผถู้ อื บัตรมี หรือร้านค้า สถานทีใ่ ห้บริการ หรือจุดบริการต่างๆ ทีต่ กลง
เป็ นสถานทีร่ บั บัตรเงินสดของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โปรแกรม หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่องทางบริการอื่นใด ตามที่ธนาคารจะกาหนดต่อไปในภายหน้า เพื่อการทารายการฝากหรือถอนเงินสด และ/หรือ การโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากไปยังบัญชีอ่นื และ/หรือการชาระค่าสินค้า บริการ และ/หรือค่าใช่จ่ายต่างๆ แทนการชาระด้วยเงินสด และ/หรือการเบิกใช้
วงเงินสินเชื่อ และ/หรือเพื่อการใช้บริการหรือทาธุรกรรมใดๆ ได้ ตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนดสาหรับ การใช้บตั รเงินสด และ/
หรือการใช้บริการหรือการทาธุรกรรมแต่ละประเภท และในกรณี ที่มีกำรใส่รหัสประจำตัวผิ ดเกิ นกว่ำจำนวนครังที
้ ่ธนำคำรกำหนด
บัตรเงินสดจะไม่สำมำรถใช้บริ กำรได้ ทัง้ นี้ ผู้ถือบัตรต้องติ ดต่อธนำคำรเพื่อขอให้ออกรหัสประจำตัวใหม่ (Reset PIN) หรือขอ
ทำบัตรใหม่ ตำมขัน้ ตอนและวิ ธีกำรที่ธนำคำรกำหนด
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื บัตรทราบดีว่า ผูถ้ อื บัตรสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัว เมื่อใดก็ได้ โดยดาเนินการตามวิธกี ารและเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด
4.2 ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้บตั รเงินสดได้โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน (เว้นแต่เต็มวงเงินสูงสุด) ทัง้ นี้ ภายในวงเงินสูงสุดต่อวัน
ต่อบัตร ดังนี้
4.2.1 บัตรเอทีเอ็ม 200,000 บาท
4.2.2 บัตรเดบิต 500,000 บาท
ทัง้ นี้ วงเงินสูงสุดในการท ารายการดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด และผู้ถือบัตร
สามารถขอเปลีย่ นแปลงวงเงินสูงสุดดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนด
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4.3 ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชียอมรับว่า การใช้บตั รเงินสดในการใช้บริการหรือทาธุรกรรมประเภทใดๆ ทีธ่ นาคารได้จดั ให้มขี น้ึ
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับบัญชีประเภทใดๆ ของผูถ้ อื บัตรหรือไม่กต็ าม หากได้กระทาไปโดยการใช้บตั รเงินสดหรือข้อมูลของบัตรเงินสดประกอบ
กับรหัสประจาตัว ของผูถ้ อื บัตร หรือใช้โดยวิธกี ารใดๆ ตามเงื่อนไขของการใช้บริการหรือทาธุรกรรมประเภทนัน้ ตามทีธ่ นาคารกาหนดไว้
ในคู่ม ือหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้บ ัตรเงินสดโดยถู กต้องแล้ว ถือว่าถูกต้องสมบู รณ์ และมีผลผูกพันผู้ถือบัตรและเจ้าของบัญ ชี
ทุกประการ โดยผูถ้ อื บัตรไม่ตอ้ งทาหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการนัน้ อีก และผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชียอมรับ
ว่าบันทึกหลักฐาน และ/หรือ เอกสารใดๆ ก็ตาม ที่ธนาคารได้จดั ท าขึ้นเพื่อ หักบัญ ชี เงินฝากของผู้ถือบัตรและ/หรือ เจ้าของบัญชี อัน
เนื่องมาจากการใช้บตั รเงินสดของผูถ้ อื บัตรนัน้ มีความถูกต้องทุกประการ และสามารถใช้เป็ นเอกสารหลักฐานแทนการสั ่งจ่ายเงินจากบัญชี
เงินฝากของผู้ถือบัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีได้ โดยผู้ถือบัตรและ/หรือ เจ้าของบัญชีไม่จาเป็ นต้องลงนามในบันทึกหลักฐาน และ/หรือ
เอกสารนัน้ ๆ แต่อย่างใด
4.4 ผู้ถือ บัตรรับทราบและเข้าใจดีว่า การใช้บตั รเงินสดในแต่ละครัง้ จะมีผลทันที (Real Time) ที่ม ีการท ารายการเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ตามข้อกาหนดของธนาคาร โดยผูถ้ อื บัตรจะเปลีย่ นแปลง หรือระงับ หรือยกเลิกรายการการใช้บตั รเงินสดนัน้ ๆ ในภายหลังไม่ได้
และทุกครัง้ ที่มกี ารใช้บตั รเงินสด (นอกจากการใช้บตั รเงินสดเพื่อ ชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการ) ผู้ถือบัตรจะได้รบั ใบบันทึกรายการ
(Transaction Record) เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานแสดงการใช้บตั รเงินสด (เว้นแต่ผถู้ อื บัตรเลือกที่จะไม่รบั ใบบันทึกรายการดังกล่าว) ผูถ้ อื บัตร
มีหน้าที่ตรวจสอบรายการตามที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หรือข้อมูลที่แสดงในขณะที่ใช้บตั รเงินสดนัน้ ถ้ามีรายการใดผิดพลาดหรือไม่
ถูกต้อง ผูถ้ อื บัตรมีมสี ทิ ธิทกั ท้วงโดยจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 10 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื บัตรได้รบั ใบบันทึกรายการ หรือ
วันที่ใช้บตั รเงินสด (ในกรณีผถู้ อื บัตรเลือกที่จะไม่รบั ใบบันทึกรายการ) เพื่อธนาคารจะได้ทาการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง หากผูถ้ อื
บัตรไม่ทกั ท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่ารายการตามที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หรือข้อมูลที่แสดงในขณะทีใ่ ช้บตั รเงินสดนัน้
มีความถูกต้องทุกประการ เว้นแต่ผถู้ อื บัตรจะสามารถพิสูจน์ให้ธนาคารเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า รายการตามที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ
หรือข้อมูลทีแ่ สดงในขณะที่ใช้บตั รเงินสดดังกล่าวนัน้ ไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็ นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของผูถ้ อื บัตรเอง แต่ทงั ้ นี้
ผูถ้ อื บัตรต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผถู้ อื บัตรได้รบั บัตรบันทึกรายการ หรือวันที่ใช้บตั รเงินสด (ในกรณี
ผูถ้ อื บัตรเลือกที่จะไม่รบั ใบบันทึกรายการ) มิฉะนัน้ ให้ถอื ว่ารายการตามที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หรือข้อมูลที่แสดงในขณะทีใ่ ช้บตั ร
เงินสด มีความถูกต้องทุกประการ โดยผูถ้ อื บัตรไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะทักท้วงหรือโต้แย้งใดๆ อีก
4.5 ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีตกลงและยอมรับว่า วิธกี ารดาเนินการใดๆ โดยผ่านเครื่อง อุปกรณ์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้เป็ นวิธกี ารที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ ถอื บัตร เจ้าของบัญชี และธนาคาร และตกลงให้ถอื ว่าบรรดา
เอกสาร และ/หรือหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการหักเงิน โอนเงิน หรือการดาเนินการของธนาคารกับบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื บัตรและเจ้าของ
บัญชี และ/หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทีธ่ นาคารให้บริการบัตรเงินสด ซึง่ ธนาคารได้จดั ทาขึน้ ตามรายการการใช้บตั รเงินสด
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้มคี วามถูกต้องและผูกพันผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีทุกประการ
4.6 กรณีทม่ี เี หตุจาเป็ น เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื บัตร และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ ธนาคารอาจเรียกให้ผูถ้ อื บัตรจัดทา
เอกสารตามรูปแบบทีธ่ นาคารกาหนด และ/หรือนาส่งเอกสารให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาอันสมควร
4.7 ผู้ถือ บัตรและเจ้าของบัญชีตกลงว่าในกรณีท่ีบญ
ั ชีเงินฝากได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อ กาหนดและ
เงื่อนไขนี้ยงั คงมีผลใช้บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝากทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไปนัน้ ๆ ด้วยทุกประการ
4.8 ผู้ถือ บัตรและเจ้าของบัญ ชียิน ยอมให้ธ นาคารก าหนดและเรีย กเก็บค่า ธรรมเนี ยม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่ างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัตรเงินสด และการใช้บตั รเงินสดได้ ตามอัตราและวิธกี ารที่ธนาคารเห็นสมควร โดยตกลงยินยอมให้ธนาคาร
มีสทิ ธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากทีผ่ ูกกับบัตรเงินสด เพื่อชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากของผู้ถือบัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีอีก ทัง้ นี้ ในกรณีท่เี งินในบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเงินสดไม่ม ี หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิพจิ ารณาหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ทุกประเภทที่ผถู้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของ
บัญชีมอี ยูก่ บั ธนาคาร ซึง่ ธนาคารจะแจ้งให้ผถู้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีทราบ เมื่อได้ดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ดังกล่าว
แล้ว
4.9 ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามคาขอใช้บริการ ข้อกาหนดและเงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับ คูม่ อื การใช้
บริการ รวมทัง้ ประกาศเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ธนาคารกาหนด และขอยืนยันว่าธนาคารได้มอบหรือ
จัดส่งคูม่ อื การใช้บริการ และเอกสารต่างๆ เกีย่ วกับบัตรเงินสดให้แก่ผถู้ อื บัตรครบถ้วนแล้ว โดยผูถ้ อื บัตรได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว
4.10 บรรดาสิท ธิป ระโยชน์ ท งั ้ ปวงที่ธ นาคารจัด หาหรือ ให้ไ ว้ก ับ ผู้ถือ บัต รหรือ ที่เ กี่ย วกับ การใช้บ ริก ารบัต รเงิน สด รวมทัง้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจถูกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ตามที่
ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่
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4.10.1 ในกรณีเร่งด่วนธนาคารจะแจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทางจดหมาย หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยทีแ่ พร่หลายในประเทศ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในกรณีการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรซ้าอีกครัง้ หนึ่ง
4.10.2 แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีท่กี ารเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขดังกล่าวนัน้ เป็ นประโยชน์หรือลดภาระแก่ ผูถ้ อื บัตร
ธนาคารอาจกาหนดให้มผี ลทันที และแจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบภายใน 30 วัน หลังมีผลใช้บงั คับก็ได้
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีตกลงยอมรับการเพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขดังกล่าวทุกประการ และตกลงที่จะ
ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆ เนื่องจากการเพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขดังกล่าวทัง้ สิน้
5.

กำรดำเนิ นกำรกรณี พบข้อผิดพลำด

ในกรณีท่ผี ู้ถือบัตรและ/หรือเจ้าของบัญชี พบว่า มีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บตั รเงินสด ผู้ถือบัตรและ/หรือ
เจ้าของบัญชีจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับวันและเวลา
ที่ทารายการ ช่องทางในการทารายการ เช่น สถานที่ตงั ้ ของเครื่องเทอร์ม ินอล เป็ นต้น เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีสนิ เชื่อ (ถ้ามี)
ของผูถ้ อื บัตร เจ้าของบัญชี และของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ประเภทของรายการ จานวนเงินทีโ่ อนเข้าหรือออก รวมทัง้ ข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับการทา
รายการที่ม ีข้อ ผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคาร ผู้ถือ บัตร และเจ้าของบัญ ชีจะร่วมมือ กันดาเนิ นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทัง้ นี้ ธนาคารจะแจ้งผลการดาเนินการให้
ผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีทราบ ตามวิธกี ารและช่องทางที่ธนาคารเห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธกี ารและช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารจะได้กาหนดเพิม่ เติม
6.

ควำมรับผิดและข้อยกเว้นควำมรับผิดของธนำคำร

6.1 บรรดาการกระท าใดๆ ที่ธนาคารได้กระท าไปตามข้อ กาหนดและเงื่อ นไขนี้ และ/หรือ ตามข้อ มูลที่ผู้ถือ บัตร และ/หรือ
เจ้าของบัญชีได้แจ้งต่อธนาคาร และ/หรือตามคาร้องขอของผูถ้ อื บัตร และ/หรือเจ้าของบัญชี และ/หรือตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้
บริการใดๆ ของธนาคาร ไม่ว่าที่มอี ยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขน้ึ ในภายหน้า ให้มผี ลผูกพันผู้ถอื บัตรและเจ้าของบัญชีทุกประการ และ
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึน้ แก่ผถู้ อื บัตร และ/หรือเจ้าของบัญชี และ/หรือบุคคลใดๆ ไม่วา่ จะโดยประการใด
ทัง้ สิน้ เว้นแต่
6.1.1 เกิดจากธนาคารจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบตั ติ ามคาขอใช้บริการ หรือคาสั ่งอายัดหรือระงับการ
ใช้บตั รเงินสด หรือรหัสประจาตัวของผู้ถอื บัตร และเกิดรายการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารขึน้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื บัตรจะต้องจัดส่งคาขอใช้
บริการ และ/หรือข้อมูล และ/หรือแจ้งขออายัด หรือระงับการใช้บตั รเงินสดหรือรหัสประจาตัวดังกล่าวโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว หรือ
6.1.2 เกิดรายการถอนเงิน หรือโอนเงิน หรือชาระค่าสินค้า และ/หรือบริการ หรือรายการการใช้บริการ หรือทาธุรกรรม
ใดๆ ผ่านบัตรเงินสดก่อนทีธ่ นาคารจะได้สง่ มอบบัตรเงินสด และ/หรือรหัสประจาตัว หรือ
6.1.3 เกิดรายการถอนเงิน หรือโอนเงิน หรือชาระค่าสินค้า และ/หรือบริการ หรือรายการการใช้บริการ หรือทาธุรกรรม
ใดๆ ผ่านบัตรเงินสดโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผูถ้ อื บัตร และ/หรือเจ้าของบัญชี
6.2 ในกรณีท่ธี นาคารได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใดๆ แก่ผถู้ อื บัตร เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผูถ้ อื บัตร
และเจ้าของบัญชีตกลงว่าธนาคารไม่จาต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผูถ้ อื บัตร เจ้าของบัญชี และ/หรือบุคคลใดทัง้ สิน้
6.2.1 ผูถ้ อื บัตรหรือเจ้าของบัญชีมเี งินในบัญชีไม่พอ หรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร (ถ้ามี)
6.2.2 การถอนเงิน และ/หรือการโอนเงิน และ/หรือการชาระค่าสินค้าและ/หรือบริการนัน้ จะเป็ นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกิน
กว่าวงเงินสินเชื่อที่ผถู้ อื บัตรหรือเจ้าของบัญชีตกลงกับธนาคาร (ถ้ามี)
6.2.3 อยูร่ ะหว่างดาเนินการทางกฎหมาย
6.2.4 ธนาคารได้แจ้งให้ผถู้ อื บัตรทราบถึงความขัดข้องของการถอนเงิน และ/หรือการโอนเงิน และ/หรือการชาระค่าสินค้า
และ/หรือบริการ และ/หรือการให้บริการ อยูแ่ ล้วก่อนหรือในขณะทีท่ ารายการถอนเงิน และ/หรือโอนเงิน และ/หรือชาระค่าสินค้าและ/หรือ
บริการ และ/หรือใช้บริการนัน้
6.2.5 ผูถ้ อื บัตรหรือเจ้าของบัญชีไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ผิ ดิ ข้อกาหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร
6.2.6 เป็ นเหตุสดุ วิสยั
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7.

กำรระงับและ/หรือกำรยกเลิ กกำรให้บริกำร

7.1 ผู้ถือบัตรมีสิทธิ ยกเลิ กกำรใช้บริกำรบัตรเงินสด หรือระงับกำรใช้บริกำรบัตรเงินสดชั ่วครำวเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้
ธนำคำรทรำบ และในกรณี ผ้ถู ือบัตรขอยกเลิ กกำรใช้บริ กำรบัตรเงิ นสด ผู้ถือบัตรมีสิทธิ ได้รบั คืนค่ำธรรมเนี ยมรำยปี ตำมส่วน
ของระยะเวลำที่ยงั ไม่ได้ใช้บริกำร
7.2 ธนำคำรมีสิทธิ ยกเลิ กเพิ กถอนกำรใช้บตั รเงิ นสด หรือระงับกำรใช้ บตั รเงิ นสดชั ่วครำวได้ทนั ที เมื่อเกิ ดกรณี ใด
กรณี หนึ่ งดังจะกล่ำวต่ อไปนี้ ซึ่ งในกรณี ที่เป็ นกำรใช้ สิทธิ ยกเลิ กเพิ กถอนกำรใช้ บริ กำรบัตรเงิ นสด ธนำคำรจะมีกำรแจ้งให้
ผู้ถือบัตรทรำบ
7.2.1 ผู้ถือบัตรหรือเจ้ำของบัญชีผิดนัดชำระค่ำธรรมเนี ยมหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ กับธนำคำร
7.2.2 ผู้ถือบัตรหรือเจ้ำของบัญชีผิดนัดผิดสัญญำ หรือไม่ปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่ ง
7.2.3 ผู้ถือบัตรหรือเจ้ำของบัญชี เสียชีวิต หรือสำบสูญ หรือตกเป็ นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือตกเป็ นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ว่ำชั ่วครำวหรือเด็ดขำด หรือมีหนี้ สินล้นพ้นตัว
7.2.4 ผู้ถือบัตรหรือเจ้ำของบัญชี ให้ ข้อมูลหรือคำรับรองที่ เป็ นเท็จ หรือเอกสำรหลักฐำนปลอม หรือไม่ถกู ต้ อง
ครบถ้วนแก่ธนำคำร
7.2.5 ผู้ถือบัตรได้แจ้งและขอให้ธนำคำรอำยัดหรือ ระงับกำรใช้ บตั รเงิ นสดไว้ แต่ไม่แจ้งให้ธนำคำรปลดอำยัด
หรือระงับกำรใช้บตั รเงินสดดังกล่ำวตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้ ไป ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ
7.2.6 ผู้ถือบัตรใช้ บตั รเงิ นสดผิ ดวัตถุประสงค์ หรือ มีพฤติ กรรมกำรใช้ บตั รเงิ นสดที่ ไม่เหมำะสม หรือ ส่ อ ไป
ในทำงทุจริ ต หรือใช้ บตั รเงิ นสดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน หรือกระทำกำรทุจริตใดๆ ต่อธนำคำร หรือบุคคลใดๆ
7.2.7 ผู้ถือบัตรไม่มำรับหรือไม่มีกำรเปิ ดใช้บตั รเงินสดภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนด
7.2.8 ธนำคำรมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ำมีกำรปลอมแปลงบัตรเงินสด
7.2.9 ธนำคำรสงสัยหรือเห็นว่ำ
(1) มีกำรขอใช้ บริ กำร หรือมีรำยกำรกำรใช้ บริ กำร เพื่อหรือในกิ จกำรที่ อำจเป็ นกำรขัดต่ อกฎหมำย
หรือควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมที่ อ ำจผิ ดกฎหมำย หรือผิ ดกฎเกณฑ์
ข้อบังคับใดที่ใช้กบั ธุรกรรมนัน้
(2) มีพฤติ กำรณ์น่ำเชื่อว่ำมีกำรใช้บริ กำร หรือทำรำยกำรกำรใช้บริ กำร โดยทุจริ ตหรือโดยมิชอบไม่ว่ำ
ด้วยประกำรใดๆ และไม่ว่ำจะเป็ นกำรกระทำของบุคคลใดก็ตำม
(3) ธนำคำรสงสัยหรือเห็นว่ำ รำยกำรกำรใช้บริ กำร มีควำมเกี่ยวพันกับบุคคลใดที่ ถกู กำหนดให้ เป็ น
ผู้ที่ มี ก ำรกระท ำอัน เป็ นกำรก่ อ กำรร้ ำ ย หรื อ ที่ ถ ูก ลงโทษ (sanction) หรื อ เกี่ ย วพัน กับ บุ ค คลที่ ถ ูก ลงโทษโดยองค์ ก ำร
สหประชำชำติ สหภำพยุโรป ประเทศใดๆ หรือโดยหน่ วยงำนใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
(4) รำยกำรกำรใช้บริกำรนัน้ อำจเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินที่ได้มำจำก หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่
ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือกิ จกรรมที่ต้องสงสัยว่ำเป็ นกำรฟอกเงิน หรือตำมกฎหมำยอื่น
7.2.10 ธนำคำรมีควำมจำเป็ นใดๆ ในทำงธุรกิ จ หรือ ต้ อ งปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือคำสั ่งของศำล
พนักงำนสอบสวน เจ้ำหน้ ำที่รฐั หรือหน่ วยงำนทำงกำร
7.3 ในกรณีท่ผี ู้ถือบัตรหรือบุคคลอื่นใดนาบัตรเงินสดที่ได้ มกี ารแจ้งหาย หรือยกเลิกการใช้บตั ร หรือบัตรหมดอายุแล้วไปใช้
ธนาคารและ/หรือบุคคลทีท่ าความตกลงในเรื่องของการรับบัตรเงินสดกับธนาคารมีสทิ ธิยดึ บัตรเงินสดเพื่อนาส่งคืนให้แก่ธนาคารได้ทนั ที
ทัง้ นี้ กรณีท่มี กี ารยกเลิกการใช้บตั รเงินสดไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ไม่ถอื ว่าเป็ นการยกเลิกบัญ ชีเงินฝากของผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของ
บัญชี และ/หรือ ยกเลิกหน้ าที่ใดๆ ของผู้ถือบัตรและ/หรือเจ้าของบัญชี ที่จะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ ด้วย
เว้นแต่ธนาคารจะได้ตกลงกับผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นอย่างอื่น
8.

กำรบันทึกและกำรเปิ ดเผยข้อมูล

8.1 ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีรบั ทราบและตกลงให้ธนาคารสามารถบันทึกบทสนทนาระหว่างผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชี
กับธนาคาร และ/หรือจัดเก็บ และ/หรือบันทึก และ/หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชี และ/หรือรายการการใช้
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บริการ และ/หรือการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชี เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการ
บริการของธนาคาร และ/หรือเพื่อการใดๆ ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และเพื่อเป็ นหลักฐานการบริการและรายการการใช้บริการ โดย
ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีตกลงให้ใช้บนั ทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อ ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีได้ตาม
กฎหมาย โดยผู้ถือบัตรและเจ้าของบัญชีจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทัง้ สิ้น แต่ทงั ้ นี้ ธนาคารไม่มหี น้ าที่ต้องบันทึกหรือเก็บรักษาบันทึก
บทสนทนา และ/หรือข้อมูลดังกล่าว
8.2 ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชียนิ ยอมให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า
เป็ นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทาธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผูถ้ อื บัตร และ/หรือ
เจ้าของบัญชีท่ใี ห้ไว้แก่ธนาคาร หรือทีธ่ นาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานสินทรัพย์รวม การ
ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของธนาคาร ของบุคคลที่ธนาคารเป็ นผูจ้ าหน่ าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร และ/หรือของบุคคล
อื่น และ/หรือเพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมที่มเี หตุอนั ควรสงสัย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดที่ไม่
ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือ กฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บงั คับกับธนาคาร รวมทัง้ ยินยอมให้
ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้แก่บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ซึง่ ขณะนี้ได้แก่ (1) บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (2) บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด (3) บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) (4)
บริษทั ไทยพาณิชย์โพรเทค จากัด (5) บริษทั เอสซีบี อบาคัส จากัด (6) บริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส จากัด (7) บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
จูเลียส แบร์ จากัด) ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่ วยงานราชการ ผูร้ บั โอนสิทธิเรียกร้อง พันธมิตร
ทางธุรกิจ นิตบิ ุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ย และ/หรือผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing โดยยินยอม
ให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานสินทรัพย์
รวม การดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ
ธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของธนาคาร และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดที่ไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรและเจ้าของบัญชียนิ ยอมให้บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทาธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุ กประเภท และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ
ผู้ถือ บัตร และ/หรือ เจ้าของบัญ ชี ให้แก่ธนาคาร เพื่อ วัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานสินทรัพย์รวม การดาเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ
ธนาคาร ของบุคคลที่ธนาคารเป็ นผู้จาหน่ าย เป็ นตัวแทน หรือ มีความเกี่ยวข้อ งกับ ธนาคาร และ/หรือ ของบุคคลอื่น และ/หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื ใดที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย ทัง้ นี้ ให้ความยินยอมนี้ยงั คงมีอยู่ แม้ว่าผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีจะไม่ได้ทาธุรกรรมกับ
ธนาคารต่อไปแล้วก็ตาม
8.3 กรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรเป็ นผูถ้ อื บัตรเดบิต พลัส และ/หรือบัตรแฮปปี้ โฮม ผูถ้ อื บัตรตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจะมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั ประกันภัย เพื่อให้ได้รบั ความคุ้มครองหรือสิทธิประโยชน์ ทางด้านประกันภัย จากบริษทั ประกันภัย ตาม
เงื่อนไขของบัตรดังกล่าว
9.

ข้อมูลกำรติ ดต่อและกำรส่งคำบอกกล่ำว

เมื่อผูถ้ อื บัตรเปลีย่ นแปลงที่อยู่ทต่ี ดิ ต่อ ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร E-mail Address ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยแจ้งได้ทส่ี าขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนด ทัง้ นี้ บรรดาเอกสารหรือหนังสือใดๆ ทีธ่ นาคาร
ส่งไปยังผูถ้ อื บัตร ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนาไปส่งเอง หรือส่งทางโทรสาร หรือ E-mail หรือ
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ารอื่นใดก็ตาม ถ้าหากได้ส่งไปยังที่อยู่ และ/หรือหมายเลข และ/หรือ E-mail ตามที่แจ้งไว้ ให้ถอื ว่าได้
ส่งให้แก่ผถู้ อื บัตรแล้วโดยชอบ และแม้หากว่าส่ง ให้ไม่ได้ เพราะที่อยู่ และ/หรือ หมายเลข และ/หรือ E-mail ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป
หรือถูกรือ้ ถอนไป โดยผูถ้ อื บัตรไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือรือ้ ถอนนัน้ ต่อธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ/หรือโดยผ่านช่องทาง
หรือวิธกี ารอื่นใดที่ธนาคารกาหนดก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาทีอ่ ยู่ และ/หรือหมายเลข และ/หรือ E-mail ตามทีแ่ จ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถอื ว่า
ผูถ้ อื บัตรได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนัน้ ๆ แล้วโดยชอบ
10. กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
ข้อ กาหนดและเงื่อ นไขการใช้บริการนี้ ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่มเี ขตอานาจในการ
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พิจารณาข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการใช้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
11. เงื่อนไขเพิ่มเติ มสำหรับผู้ถือบัตรเดบิ ต
ผู้ถือ บัตรประเภทบัตรเดบิตและ/หรือ เจ้าของบัญ ชีตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อ กาหนดและเงื่อ นไขเพิ่ม เติม สาหรับ
ผูถ้ อื บัตรเดบิตดังต่อไปนี้ดว้ ย ทัง้ นี้ กรณีท่ขี อ้ ความใดขัดหรือแย้งกับข้อความตามข้อ 1. ถึงข้อ 10. ข้างต้นไม่ว่าส่วนใด ให้บงั คับไปตาม
ความในข้อนี้แทน
11.1 ผู้ถือบัตรจะต้องลงลายมือชื่อบนแถบลายมือชื่อด้านหลังบัตรเดบิตทันทีท่ไี ด้รบั บัตรเดบิต และผู้ถือบัตรสามารถใช้บตั ร
เดบิตได้จนถึงวันทีบ่ ตั รเดบิตหมดอายุตามทีธ่ นาคารกาหนดไว้ เว้นแต่จะมีการระงับหรือยกเลิกการใช้บตั รเดบิตก่อนกาหนดเวลาดังกล่าว
ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ตั รเดบิตหมดอายุ และผูถ้ อื บัตรประสงค์จะให้ธนาคารออกบัตรเดบิตใหม่ให้ผถู้ อื บัตร เพื่อใช้แทนบัตรเดบิตที่หมดอายุ
ผูถ้ อื บัตรต้องจัดทาคาขอใช้บริการต่อธนาคาร ไม่วา่ ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบ เงื่อนไข และวิธกี ารที่
ธนาคารกาหนด
11.2 การใช้บตั รเดบิตในการเบิกถอนเงินสด
ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้บตั รเดบิตในการเบิกถอนเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ หรือเครื่องบริการเงินด่วน (เครื่องเอทีเอ็ม) หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผูใ้ ห้บริการอื่นๆ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ที่มเี ครื่องหมายสัญลักษณ์ว่า
สามารถใช้บตั รเดบิตที่ผถู้ อื บัตรมีได้ โดยอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดของจานวนเงินและจานวนครัง้ ทีเ่ บิกถอน ตามทีธ่ นาคาร หรือสถาบันการเงิน
หรือผูใ้ ห้บริการนัน้ ๆ เป็ นผูก้ าหนด
11.3 การใช้บตั รเดบิตในการชาระค่าสินค้า บริการ และ/หรือค่าใช่จา่ ยต่างๆ แทนการชาระด้วยเงินสด
ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้บตั รเดบิตในการชาระค่าสินค้า บริการ และ/หรือค่าใช่จ่ายต่างๆ แทนการชาระด้วยเงินสด ณ ร้านค้า
สถานที่ให้บริการ หรือจุดบริการต่างๆ ที่ตกลงเป็ นสถานที่รบั บัตรเดบิตของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์
แอปพลิเคชัน โปรแกรม หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ (ซึง่ ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ร้ำนค้ำ”) ได้ โดยผูถ้ อื บัตรตกลงดังนี้
11.3.1 ผูถ้ อื บัตรจะต้องมีการใช้บตั รเดบิตกับร้านค้า รวมทัง้ ลงนามในเอกสารต่างๆ ตามรูปแบบและวิธกี ารที่ธนาคาร และ/
หรือร้านค้ากาหนด (ถ้ามี) เว้นแต่ในการสั ่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากร้านค้าบางรายที่มขี อ้ ตกลงเฉพาะกับธนาคาร ผูถ้ อื บัตรอาจแจ้ง
ความประสงค์ขอชาระค่าสินค้า และ/หรือบริการนัน้ ได้ โดยวิธกี ารแจ้งหมายเลขบัตรเดบิตด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
ร้านค้าทาการเรียกเก็บเงินนัน้ จากธนาคาร ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีตกลงยินยอมดังนี้
(1) ผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชียนิ ยอมให้ถอื ว่าเอกสาร และ/หรือข้อมูลแสดงรายการธุรกรรมการสั ่งซื้อสินค้า
และ/หรือบริการ ที่จดั ทาขึน้ เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงการใช้บตั รเดบิตของผูถ้ อื บัตร เป็ นเอกสาร และ/หรือข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และถือ
เป็ นคาสั ่งของผูถ้ อื บัตรให้ธนาคารชาระเงินค่าสินค้า และ/หรือบริการให้แก่รา้ นค้า เมื่อร้านค้าเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ซึง่ มีผลผูกพันผูถ้ อื
บัตรและเจ้าของบัญชี โดยไม่จาเป็ นต้องมีลายมือชื่อของผูถ้ อื บัตรปรากฏในเอกสาร และ/หรือข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรไม่ได้เป็ นผูส้ ั ่งซือ้ สินค้าและ/หรือบริการจากร้านค้าดังกล่าว เมื่อธนาคารได้รบั การทักท้วง
จากผูถ้ อื บัตร ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผูถ้ อื บัตรและเจ้าของบัญชีทนั ที หรือหากธนาคารเรียกเก็บเงินไปแล้ว ธนาคารจะคืน
เงินให้แก่ผถู้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีทนั ที เว้นแต่ธนาคารจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้เกิดขึน้ เป็ นการกระทาของผูถ้ อื บัตรเอง และใช้สทิ ธิ
เรียกเงินคืนจากผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีในภายหลัง
(3) ผูถ้ อื บัตรมีสทิ ธิท่จี ะขอยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ส ั ่งซื้อ
สินค้าและ/หรือบริการ หรือภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถึงกาหนดการส่งมอบสินค้าและ/หรือให้บริการ ในกรณีทม่ี กี ารกาหนดระยะเวลาส่ง
มอบสินค้า และ/หรือ ให้บ ริการเป็ นลายลัก ษณ์ อ กั ษร หากผู้ถือ บัตรพิสูจน์ ไ ด้ว่าไม่ไ ด้ร บั สินค้าและ/หรือ บริการ หรือ ได้ร บั แต่ไ ม่ต รง
กาหนดเวลา หรือได้รบั แล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือชารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ โดยในกรณีดงั กล่าว ธนาคารจะระงับ
การเรีย กเก็บ เงิน จากผู้ถือ บัต รและเจ้า ของบัญ ชี หรือ หากธนาคารเรีย กเก็บ เงิน ไปแล้ว ถ้า เป็ น การสั ่งซื้อ สิน ค้า และ/หรือ บริก าร
ภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ผถู้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีภายในระยะเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผถู้ อื บัตรแจ้ง และถ้าเป็ น
การสั ่งซื้อ สินค้า และ/หรือ บริก ารจากต่ างประเทศ ธนาคารจะคื นเงิน ให้แก่ ผู้ถือ บัตรและ/หรือ เจ้าของบัญ ชีภ ายในระยะเวลา 60 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื บัตรแจ้ง
ทัง้ นี้ ในการทักท้วง และ/หรือพิสูจน์ ให้ธนาคารเห็นได้ดงั กล่าว หากผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีแสดง
ข้อ ความหรือ พยานหลักฐานใดๆ อันเป็ นเท็จ หรือ กระท าโดยทุ จริตไม่ว่า อย่างหนึ่ ง อย่างใด ผู้ถือ บัตรและ/หรือ เจ้าของบัญ ชีจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดกับธนาคาร และ/หรือบุคคลอื่นใดทุกประการ
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11.3.2 ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องหรือเสียหายของสินค้าและ/หรือบริการใดๆ ซึง่ ผูถ้ อื บัตรได้ใช้บตั ร
เดบิตในการชาระค่าสินค้า บริการ และ/หรือค่าใช่จ่ายต่างๆ แทนการชาระด้ วยเงินสดกับร้านค้า และในกรณีท่มี กี ารคืนสินค้าและ/หรือ
ยกเลิกการใช้บริการ หรือปรับปรุงราคาสินค้าและ/หรือบริการ ผูถ้ อื บัตรจะไม่ได้รบั ชดใช้ราคาคืนเป็ นเงินสดจากร้านค้าและธนาคาร แต่
ร้านค้าดังกล่าวจะขอรับบัตรเดบิตจากผูถ้ อื บัตรเพื่อจัดทาหลักฐานการคืนเงิน และนาเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื บัตร และผูถ้ อื บัตรจะได้รบั
บัตรเดบิตคืนพร้อมสาเนาหลักฐานการคืนเงินและนาเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื บัตรทีอ่ อกให้และลงนามโดยร้านค้านัน้
11.4 การใช้บตั รเดบิตในการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้บตั รเดบิตในการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อผ่านเครื่องบริการเงิน
ด่วน (เครื่องเอทีเอ็ม) หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการ
เบิกใช้วงเงินสินเชื่อทีร่ ะบุไว้ในสัญญาสินเชื่อทีผ่ ถู้ อื บัตรได้ทาไว้กบั ธนาคาร
11.5 ในกรณีบุคคลใดๆ เรียกให้ชาระหนี้ของผู้ถือบัตรอันเนื่องมาจากการใช้บตั รเดบิตในการเบิกถอนเงินสด หรือการใช้บตั ร
เดบิตในการชาระเงินค่าสินค้า บริการ และ/หรือค่าใช่จ่ายต่างๆ แทนการชาระด้วยเงินสด หรือ การใช้บตั รเดบิตด้วยวิธกี ารอื่นๆ หรือหนี้
อื่นใด อาทิ หนี้ค่าธรรมเนียมการใช้บตั รเดบิตถอนเงินสด หรือโอนเงิน หรือหนี้ค่าธรรมเนียมอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับบัตรเดบิต มายัง
ธนาคาร ผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีขอให้ธนาคารชาระหนี้บตั รเดบิตให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือบัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีท่ผี ูกกับบัตรเดบิต เพื่อชาระหนี้ท่เี กิดจากการใช้บตั รเดบิต ดังกล่าว รวมทัง้ ในกรณีท่ผี ู้ถือบัตรเป็ นหนี้
ธนาคารอันเนื่องมาจากการใช้บตั รเดบิตในการเบิกถอนเงินสด หรือการใช้บตั รเดบิตในการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของ
บัญชีตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีทผ่ี ูกกับบัตรเดบิต เพื่อชาระหนี้ท่เี กิดจากการ
ใช้บตั รเดบิต ดังกล่าวด้วย ทัง้ นี้ หากเงินในบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิตไม่ม ี หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผู้ถือบัตรและเจ้าของบัญชีตกลง
ยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิพจิ ารณาหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่ผถู้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีมอี ยู่กบั ธนาคาร เพื่อนาไปชาระหนี้ท่ี
เกิดจากการใช้บตั รเดบิตได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผถู้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีทราบเมื่อได้ดาเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ
ดังกล่าวแล้ว
11.6 ทุ กครัง้ ที่ม ีการใช้บตั รเดบิต (โดยยกเว้นในบางกรณี เช่น การสั ่งซื้อ สินค้าและ/หรือ บริการจากร้านค้าโดยวิธีการแจ้ง
หมายเลขบัตรเครดิตด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือกรณีอ่นื ใดที่ธนาคารจะได้กาหนดต่อไปในภายหน้ า) ผู้ถือบัตรจะได้รบั
สาเนาใบบันทึกรายการขาย หรือหลักฐานแสดงการใช้บตั รเดบิตแทนการชาระด้วยเงินสด และ/หรือได้รบั หลักฐานแสดงการใช้บตั รเดบิต
เบิกถอนเงินสด เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน (เว้นแต่ผถู้ อื บัตรเลือกทีจ่ ะไม่รบั หลักฐานแสดงการใช้บตั รเดบิตดังกล่าว)
นอกจากนี้ ผูถ้ อื บัตรและ/หรือเจ้าของบัญชีเข้าใจและยอมรับว่า ผูถ้ อื บัตรสามารถขอรับรายการใช้บตั รเดบิตชาระค่าสินค้า
และ/หรือบริการแทนการชาระด้วยเงินสด (แบบย่อ) โดยใช้บตั รเดบิตทารายการที่เครื่องบริการเงินด่วน (เครื่องเอทีเอ็ม) ของธนาคารได้
โดยไม่มคี ่าธรรมเนียม หรือขอรับรายการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement) แบบด่วน ที่สาขาของธนาคาร หรือขอรับข้อมูลหรือรายการใช้
บัตรเดบิตผ่านช่องทางหรือโดยวิธกี ารอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนดเพิม่ เติม ในภายหน้า โดยชาระค่าธรรมเนียมและดาเนินการตามวิธกี าร
และเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนด
11.7 กรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรเป็ นผูถ้ อื บัตรเดบิต พลัส และ/หรือบัตรแฮปปี้ โฮม ผูถ้ อื บัตรจะได้รบั ความคุม้ ครองการประกันอุบตั เิ หตุส่วน
บุคคล ในกรณีได้รบั บาดเจ็บหรือทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ ตามจานวนวงเงินและเงื่อนไขทีธ่ นาคาร และ
บริษทั ประกันภัยกาหนด รวมทัง้ จะได้รบั สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มอื และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บตั รเดบิต
พลัส และ/หรือบัตรแฮปปี้ โฮม ของธนาคารด้วย
11.8 หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ผูถ้ อื บัตรไม่มบี ญ
ั ชีเงินเดือนอยู่กบั ธนาคาร ผูถ้ อื บัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิ
ระงับหรือยกเลิกการให้สทิ ธิพเิ ศษหรือสิทธิประโยชน์ ใดๆ ที่ธนาคารได้จดั หาหรือจัดให้ไว้แก่ผถู้ ือบัตร ซึ่งรวมถึงกรณีท่ผี ู้ถอื บัตรได้รบั
อัตราดอกเบีย้ หรือค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ อันเนื่องมาจากการมีบญ
ั ชีเงินเดือนอยูก่ บั ธนาคารด้วย
11.9 กรณีทผ่ี ถู้ อื บัตรเป็ นผูถ้ อื บัตรเดบิต SCB M ผูถ้ อื บัตรตกลงให้บนั ทึกหมายเลขสมาชิก M Card ของบริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป
จากัด และบริษทั ในเครือ ซึง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจทีอ่ อกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (Co-brand) (“เดอะมอลล์กรุ๊ป”) ผูกกับบัตรเดบิตดังกล่าวของ
ผู้ถือบัตร เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการตลาดที่ เดอะมอลล์กรุ๊ป กาหนด นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรตกลงให้ธนาคาร
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บัตรเดบิตให้แก่เดอะมอลล์กรุ๊ป เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ บริการ การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และ/หรือการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเดอะมอลล์กรุ๊ป
--------------------------------------------------
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