สาหรับการเปิ ดบัญชีเงิ นฝาก (ออนไลน์ )

เงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ (ออนไลน์)
1. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ 1 คน สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ออนไลน์ ) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ ”) ได้ 1 บัญชีไม่ว่าจะเปิ ดผ่านช่องทาง SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net และ
บัญชีเงินฝากดังกล่าวจะต้องใช้ช่อื ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี
2. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทตามทีธ่ นาคารกาหนด ซึง่ เปิ ดผ่านช่องทางทีธ่ นาคาร
กาหนด และใช้ช่อื ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี
3. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการสามารถทารายการฝากเงิน ถอนเงิน หรือโอนเงิน เข้า/จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ออนไลน์ ผ่านช่องทาง SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net หรือช่องทางและวิธกี ารอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนด
4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ในอัตราตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝาก ซึง่ ธนาคารได้ประกาศเป็ นการทัวไป
่ ณ วันนัน้ ๆ โดยจะคานวณดอกเบีย้ จากจานวนเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ทุกสิน้ วัน และจะจ่ายดอกเบีย้ ปี ละ 2 ครัง้ ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี
ณ ทีจ่ ่าย (ถ้ามี)
5. ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการประสงค์จะปิ ดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝาก
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิคดิ ค่าธรรมเนียมในการปิ ดบัญชีเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี
ธนาคารกาหนดไว้ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ ทเ่ี ปิ ดผ่านช่องทาง SCB Easy Application ถือเป็ นบัญชีเงินฝากที่ผขู้ อเปิ ด
บัญชี/ผูข้ อใช้บริการกาหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application โดยอัตโนมัติ โดยที่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่ต้อง
ดาเนินการใด ๆ เพื่อการดังกล่าวอีก
7. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่สามารถขอให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ได้ ทัง้ นี้
เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
8. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ไม่สามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ หรือหลักประกันใด ๆ กับบุคคล
อื่นใดได้ และไม่สามารถนาไปใช้กบั บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทที่ธนาคารกาหนด
รวมทัง้ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตไิ ด้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
9. ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีขอ้ ตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่าย
ดอกเบีย้ ในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
10. การยกเลิกการใช้บริการ SCB Easy Application ไม่เป็ นเหตุในการยกเลิกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์
11. การปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ จะกระทาได้ผ่านสาขา และ/หรือตามช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนด
เพิม่ เติมในภายหน้า โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องจัดทาเอกสาร และ/หรือดาเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขและวิธกี าร
ทีธ่ นาคารกาหนดทุกประการ
12. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขทัวไปส
่ าหรับการบริการเปิ ดบัญชี
เงินฝากผ่านช่องทาง SCB Easy Application เท่าทีไ่ ม่ขดั กับเงื่อนไขนี้ทุกประการ

เงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากจัดเต็ม (ออนไลน์)
1. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยเท่านัน้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริการ 1 คน สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากจัดเต็ม (ออนไลน์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเงินฝากจัดเต็มออนไลน์ ”) ได้ 1
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บัญชีไม่ว่าจะเปิ ดผ่านช่องทาง SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net และบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะต้องใช้ช่อื ผูข้ อ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี
2. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งเปิ ดผ่านช่องทางที่
ธนาคารกาหนด และใช้ช่อื ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี
3. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการสามารถทารายการฝากเงิน ถอนเงิน หรือโอนเงิน เข้า/จากบัญชีเงินฝากจัดเต็ม
ออนไลน์ ผ่านช่องทาง SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net หรือช่องทางและวิธกี ารอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนด
4. กรณี ท่ีผู้ ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผู้ ข อใช้ บ ริก ารเบิก ถอนเกิน กว่ า 2 ครัง้ ต่ อ เดือ น (เดือ นปฏิทิน ) ธนาคารจะคิด
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนตัง้ แต่ครัง้ ที่ 3 เป็ นต้นไปในอัตราครัง้ ละ 50 บาท โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
จากบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ออนไลน์ ของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บ ริการในวันที่เบิกถอน กรณีท่เี งินในบัญชีเงินฝากจัดเต็ม
ออนไลน์ไม่พอให้หกั ค่าธรรมเนียมการเบิกถอน ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ (เช่น เงินในบัญชี
เงินฝากจัดเต็มออนไลน์ มีจานวน 2,000 บาท ถ้าเบิกถอนเป็ นครัง้ ที่ 3 ของเดือน จะเบิกถอนทัง้ 2,000 บาทไม่ได้ แต่จะ
เบิกถอนได้เพียง 1,950 บาท)
“การเบิกถอน” ตามความในวรรคก่อนหมายถึง การถอนเงิน การโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร การ
หักบัญชีเพื่อชาระหนี้ใด ๆ ทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมีอยู่กบั ธนาคาร การหักบัญชีเพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค การหัก
บัญชีเพื่อชาระค่าเช่าตูน้ ิรภัย ทัง้ นี้ การหักบัญชีเพื่อชาระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของธนาคารซึง่ ไม่ได้ระบุไว้ในความหมายของ
“การเบิกถอน” ดังกล่าวไม่ถอื ว่าเป็ นการเบิกถอนแต่อย่างใด
5. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ในอัตราตามประกาศของธนาคาร เรื่ อง อัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝาก ซึง่ ธนาคารได้ประกาศเป็ นการทัวไป
่ ณ วันนัน้ ๆ โดยจะคานวณดอกเบีย้ จากจานวนเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากจัดเต็ม ออนไลน์ ทุกสิน้ วัน และจะจ่ายดอกเบี้ยปี ละ 2 ครัง้ ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี
ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
6. ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการประสงค์จะปิ ดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝาก
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิคดิ ค่าธรรมเนียมในการปิ ดบัญชีเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี
ธนาคารกาหนดไว้ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
7. บัญชีเงินฝากจัดเต็มออนไลน์ทเ่ี ปิ ดผ่านช่องทาง SCB Easy Application ถือเป็ นบัญชีเงินฝากทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/
ผู้ข อใช้บ ริก ารก าหนดใช้ใ นบริก าร SCB Easy Application โดยอัต โนมัติ โดยที่ผู้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผู้ข อใช้บ ริก ารไม่ ต้อ ง
ดาเนินการใด ๆ เพื่อการดังกล่าวอีก
8. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่สามารถขอให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากจัดเต็มออนไลน์ได้ ทัง้ นี้ เว้น
แต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
9. บัญชีเงินฝากจัดเต็มออนไลน์ไม่สามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ หรือหลักประกันใด ๆ กับบุคคลอื่น
ใดได้ และไม่สามารถนาไปใช้กบั บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภททีธ่ นาคารกาหนด รวมทัง้
บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตไิ ด้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
10. ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีขอ้ ตกลงพิเศษกั บธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่าย
ดอกเบีย้ ในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
11. การยกเลิกการใช้บริการ SCB Easy Application ไม่เป็ นเหตุในการยกเลิกบัญชีเงินฝากจัดเต็มออนไลน์
12. การปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากจัด เต็มออนไลน์ จะกระทาได้ผ่านสาขา และ/หรือตามช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
เพิม่ เติมในภายหน้า โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องจัดทาเอกสาร และ/หรือดาเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขและวิธกี าร
ทีธ่ นาคารกาหนดทุกประการ
13. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขทัวไปส
่ าหรับการบริการเปิ ดบัญชี
เงินฝากผ่านช่องทาง SCB Easy Application เท่าทีไ่ ม่ขดั กับเงื่อนไขนี้ทุกประการ
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เงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์อีซี่ (ออนไลน์)
1. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยเท่านัน้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริการ 1 คน สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซ่ี (ออนไลน์ ) (ซึ่งต่ อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อซี ่ี
ออนไลน์”) ได้ 1 บัญชีไม่ว่าจะเปิ ดผ่านช่องทาง SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net และบัญชีเงินฝากดังกล่าว
จะต้องใช้ช่อื ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี
2. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทตามทีธ่ นาคารกาหนด ซึง่ เปิ ดผ่านช่องทางทีธ่ นาคาร
กาหนด และใช้ช่อื ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี
3. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสามารถทารายการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อซี ่อี อนไลน์ผ่าน
ช่องทางดังต่อไปนี้
3.1 เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร : ทารายการฝากเงินสด และเช็ค
3.2 เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling) : ทารายการฝากเงินสด
3.3 บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บตั รเงินสด) : ทารายการถอนเงินสด
3.4 Mobile banking (SCB Easy Application) และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทารายการโอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อซี อ่ี อนไลน์ไปยังบัญชีอ่นื ๆ
4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ในอัตราตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝาก ซึง่ ธนาคารได้ประกาศเป็ นการทัวไป
่ ณ วันนัน้ ๆ โดยจะคานวณดอกเบีย้ จากจานวนเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์อซี อ่ี อนไลน์ ทุกสิน้ วัน และจะจ่ายดอกเบีย้ ปี ละ 2 ครัง้ ในวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม หลังหัก
ภาษี ณ ทีจ่ ่าย (ถ้ามี)
5. ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการประสงค์จะปิ ดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝาก
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิคดิ ค่าธรรมเนียมในการปิ ดบัญชีเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี
ธนาคารกาหนดไว้ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อซี ่อี อนไลน์ท่เี ปิ ดผ่านช่องทาง SCB Easy Application ถือเป็ นบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการกาหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่
ต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อการดังกล่าวอีก
7. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่สามารถขอให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อซี อ่ี อนไลน์ได้
ทัง้ นี้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
8. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อซี ่อี อนไลน์ไม่สามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ หรือหลักประกันใด ๆ กับ
บุคคลอื่นใดได้ และไม่สามารถนาไปใช้กบั บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทที่ธนาคาร
กาหนด รวมทัง้ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตไิ ด้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
9. ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีขอ้ ตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่าย
ดอกเบีย้ ในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
10. การยกเลิกการใช้บริการ SCB Easy Application ไม่เป็ นเหตุในการยกเลิกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อซี อ่ี อนไลน์
11. การปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพ ย์อ ซี อี่ อนไลน์ จะกระทาได้ผ่านสาขา และ/หรือตามช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร
กาหนดเพิม่ เติมในภายหน้า โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องจัดทาเอกสาร และ/หรือดาเนินการใดๆ ตามเงื่อนไข
และวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนดทุกประการ
12. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขทัวไปส
่ าหรับการบริการเปิ ดบัญชี
เงินฝากผ่านช่องทาง SCB Easy Application เท่าทีไ่ ม่ขดั กับเงื่อนไขนี้ทุกประการ
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เงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากแบบผูกพัน เงิ นฝากโบนัส 24 เดือน/36 เดือน (ออนไลน์)
1. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องฝากเงินอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ในจานวน
เท่ากับจานวนเงินทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการกาหนดไว้ในการเปิ ดบัญชี เป็ นระยะเวลา 24 งวด หรือ 36 งวด ตามทีผ่ ขู้ อ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการกาหนดไว้ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน เงินฝากโบนัส 24 เดือน/36 เดือน (ออนไลน์) (“บัญชี
เงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน”) โดยให้ถอื ว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงินเมือ่ ครบกาหนด 1 เดือน
นับจากวันที่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการนาเงิน เข้าฝากงวดสุดท้าย (“วันครบกาหนด”) ทัง้ นี้ จานวนเงินฝากขัน้ ต่ า และ
จานวนเงินฝากขัน้ สูงสุด ต่อ 1 บัญชี รวมทัง้ วิธกี ารฝากเงินจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารกาหนด
2. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ทเ่ี ปิ ดผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด ซึ่งใช้ช่อื
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี และได้กาหนดใช้บญ
ั ชีดงั กล่าวในบริการ SCB Easy Application (“บัญชี
หลัก”) เพื่อใช้เป็ นบัญชีสาหรับการดาเนินการเกีย่ วกับการขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันตามทีธ่ นาคารกาหนด
3. บัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน จะต้องใช้ช่อื ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี และต้อง
ตรงกับชื่อบัญชีหลัก ด้วย นอกจากนี้ ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการรับรองว่า ในวันเปิ ดบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน
และภายหลังวันเปิ ดบัญชีดงั กล่าว จนกว่าบัญชีจะครบกาหนด ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริก ารไม่มบี ญ
ั ชีเงินฝากประเภท
เดียวกันนี้อยู่กบั ธนาคารพาณิชย์อ่นื
4. บัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน ถือเป็ นบัญชีเงินฝากของสาขาเดียวกันกับบัญชีหลัก และถือเป็ นบัญชีเงิน
ฝากทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการกาหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application โดยอัตโนมัติ โดยที่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริการไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ เพื่อการดังกล่าวอีก
5. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่สามารถขอให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออนไลน์ แบบผูกพันได้ ทัง้ นี้
เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
6. บัญชีเงินฝากออนไลน์ แบบผูกพัน ไม่สามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ หรือหลักประกันใดๆ กับ
บุคคลอื่นใดได้ และไม่สามารถนาไปใช้กบั บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทที่ธนาคาร
กาหนด รวมทัง้ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตไิ ด้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
7. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงนาเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันโดยให้ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีหลักและโอนเงิน เข้า บัญชีเงินฝากออนไลน์ แบบผูกพันแบบคาสังประจ
่
า (STANDING ORDER) ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ รวมทัง้ ทีจ่ ะมีการแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป (ถ้ามี)
7.1 ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักและโอนเงินจากบัญชีหลักตามวันที่ท่ีผู้ขอเปิ ดบัญชี/
ผูข้ อใช้บริการกาหนดไว้ในการเปิ ด บัญชีเงินฝากของทุกเดือน ในจานวนเท่ากับจานวนเงินทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
กาหนดไว้ในการเปิ ดบัญชีจนครบจานวนงวดทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการกาหนดไว้ในการเปิ ดบัญชี
7.2 ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่าธนาคารจะหักและโอนเงินจากบัญชีหลัก เฉพาะในกรณีทบ่ี ญ
ั ชี
หลักมียอดเงินเพียงพอให้ธนาคารสามารถหัก และโอนเงินจากบัญชีได้เท่านัน้ ในกรณีเงินในบัญชีหลักไม่มี หรือมีแต่
ไม่เพียงพอไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ธนาคารไม่จาเป็ นต้องหักและโอนเงินจากบัญชีหลักในงวดนัน้ แต่อย่างใด โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/
ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการนาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันสาหรับงวดนัน้ เอง ตามวิธกี ารและ
ช่องทางทีธ่ นาคารกาหนด
7.3 ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ถอื ว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการหักและโอนเงินจาก
บัญชีหลักเข้าบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันทีธ่ นาคารได้จดั ทาขึน้ มีความถูกต้องทุกประการ โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งการ
หักและโอนเงินจากบัญชีหลักเข้าบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันแก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ และไม่ต้องทาหลักฐาน
การหักและโอนเงินใดๆ มอบให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ เนื่องจากผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการสามารถตรวจสอบ
รายการหักและโอนเงินดังกล่าวนัน้ จากสมุดเงินฝาก และ/หรือ รายการเดินบัญชี (Statement) ได้ดว้ ยตนเอง
7.4 ในการหักและโอนเงินจากบัญชีหลักเข้าบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
ยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนดทุกประการ และในกรณีทม่ี คี ่าธรรมเนียม ค่าบริการ
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และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นจากการหักและโอนเงินดังกล่าว ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ตามอัตราทีธ่ นาคารกาหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหัก
เงินจากบัญชีหลัก และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร และ/หรือ เงินอื่นใดที่
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมีอยู่กบั ธนาคารหรือมีสทิ ธิขอรับคืนจากธนาคาร รวมทัง้ เงินทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการเป็ น
เจ้าของหรือเป็ นเจ้าหนี้ธนาคาร เพื่อชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทราบ
7.5 ในกรณีทบ่ี ญ
ั ชีหลัก และ/หรือ บัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันได้เปลีย่ นแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขนี้ยงั คงมีผลใช้บงั คับสาหรับบัญชี หลัก และ/หรือ บัญชีเงินฝาก
ออนไลน์แบบผูกพันทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ด้วย
8. กรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการนาเงินเข้าฝากจนครบกาหนดตามระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในการเปิ ดบัญชีและ
ปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขของธนาคารถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และยอดเงิน ฝากรวมไม่ เ กิน 600,000 บาท หรือ จ านวนอื่น ใดที่
กรมสรรพากรกาหนดแล้ว ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ทีจ่ ่ายสาหรับ
ดอกเบีย้ เงินฝาก ทัง้ นี้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ 1 คน จะได้รบั สิทธิดงั กล่าวสาหรับบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน 1
บัญชี ไม่ว่าจะเปิ ดบัญชีผ่านช่องทางใดก็ตาม
9. กรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่นาเงินเข้าฝากเกินกว่า 2 งวด ไม่ว่าติดต่อกันหรือไม่ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อ
ใช้บริการจะไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายสาหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามข้อ 8. ข้างต้น แต่
อย่างไรก็ดี หากผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยังคงนาฝากเงินจนครบจานวนงวดตามทีร่ ะบุไว้ในการเปิ ดบัญชี ธนาคารจะ
จ่ายดอกเบีย้ สาหรับเงินฝากดังกล่าวในอัตราทีธ่ นาคารประกาศกาหนดไว้สาหรับเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันให้แก่ผขู้ อเปิ ด
บัญชี/ผูข้ อใช้บริการ ทัง้ นี้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงและรับทราบว่า การฝากเงินดังกล่าวมีผลเป็ นการขยายวันครบ
กาหนดออกไป และให้ถอื ว่าครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงิน เมื่อครบกาหนด 1 เดือน นับจากวันทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริการนาเงินเข้าฝากงวดสุดท้าย (งวดที่ 24 หรืองวดที่ 36 แล้วแต่กรณี)
10. กรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่นาเงินเข้าฝากติดต่อกันเป็ นเวลา 4 งวด (สาหรับบัญชีเงินฝากออนไลน์
แบบผูกพันทีม่ กี าหนดระยะเวลาการฝากเงิน 24 เดือน) หรือติดต่อกันเป็ นเวลา 7 งวด (สาหรับบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบ
ผูกพันทีม่ กี าหนดระยะเวลาการฝากเงิน 36 เดือน) นับจากวันทีน่ าเงินเข้าฝากครัง้ สุดท้าย ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะ
ไม่สามารถนาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากได้อกี ต่อไป แต่จะต้องมาดาเนินการถอนเงินและปิ ด บัญชีเงินฝากออนไลน์แบบ
ผูกพันตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนดเท่านัน้
11. กรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการประสงค์จะถอนเงินในบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการฝากเงิน ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องถอนเงินฝากทัง้ หมดครัง้ เดียวทัง้ จานวนและปิ ด บัญชีเงินฝาก
ออนไลน์แบบผูกพันตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนดเท่านัน้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้แก่ ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อ
ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขดังนี้
11.1 กรณีท่ไี ด้มกี ารนาเงิน เข้าฝากในบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนื่องไม่ถงึ 3
งวด นับจากวันที่นาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากออนไลน์ แบบผูกพันงวดแรก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย สาหรับเงินฝาก
ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
11.2 กรณีท่ไี ด้มกี ารนาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากออนไลน์ แบบผูกพันเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ 3
งวด ขึน้ ไป นับจากวันทีน่ าเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพันงวดแรก แต่ไม่ถงึ 24 งวด หรือ 36 งวด (แล้วแต่
กรณี) ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ สาหรับเงินฝากให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบีย้ ต่าสุดของเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ทธ่ี นาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีถ่ อนเงินในบัญชีเงินฝากออนไลน์
แบบผูกพันดังกล่าวตามระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริงหลังหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
12. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงิน หากผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยังมิได้ปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบ
ผูกพันในวันครบกาหนด ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงและยินยอมดังต่อไปนี้
12.1 ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารโอนเงินฝากทัง้ หมด (เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ) ในบัญชีเงิน
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ฝากออนไลน์เข้าบัญชีหลักในวันครบกาหนด
12.2 ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 12.3 ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริก ารมี
ความประสงค์ท่ีจ ะต่ อ อายุ บ ัญ ชีเ งิน ฝากออนไลน์ แ บบผู ก พัน ออกไปโดยอัต โนมัติ (AUTO RENEW) โดยมีเ งื่อ นไข
เช่นเดียวกับการฝากเดิม (ซึ่งรวมถึงวิธีการนาฝากโดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีหลักและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ออนไลน์ แบบผูกพันแบบคาสังประจ
่
า (STANDING ORDER) ด้วย) ทัง้ นี้ ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีหลักเพื่อนาฝากเงินงวดแรกในวันถัดจากวันครบกาหนด แต่ให้เริม่ นับระยะเวลาการฝากเงินใหม่ใน
วันครบกาหนด สาหรับการฝากเงินงวดต่อๆ ไป ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ แต่ทงั ้ นี้ ในกรณีเงินในบัญชีหลักไม่มี
หรือมีแต่ไม่เพียงพอสาหรับการหักเงินเพื่อนาฝากเงินงวดแรก ให้ถอื ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่ประสงค์จะต่ออายุ
บัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน
12.3 หากธนาคารมิได้แจ้งให้ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทราบเป็ นอย่างอื่น ผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผู้ขอใช้บริการ
ยินยอมให้ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินต่ อไปตามความประสงค์ของผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผู้ขอใช้บริการ ยกเว้นกรณีอตั รา
ดอกเบีย้ ให้ใช้อตั ราดอกเบีย้ ของธนาคารทีม่ ผี ลบังคับอยู่ในขณะนัน้ ในการคิดคานวณดอกเบีย้ เงินฝากให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี /
ผูข้ อใช้บริการ
13. ในกรณีท่ีผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีขอ้ ตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่าย
ดอกเบีย้ ในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
14. การยกเลิกการใช้บริการ SCB Easy Application ไม่เป็ นเหตุในการยกเลิกบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน
15. การปิ ดบัญชีเงินฝากออนไลน์แบบผูกพัน จะกระทาได้ผ่านสาขา และ/หรือตามช่องทางอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนด
เพิม่ เติมในภายหน้า โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องจัดทาเอกสาร และ/หรือดาเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขและวิธกี าร
ทีธ่ นาคารกาหนดทุกประการ
16. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขทัวไปส
่ าหรับการบริการเปิ ดบัญชี
เงินฝากผ่านช่องทาง SCB Easy Application เท่าทีไ่ ม่ขดั กับเงื่อนไขนี้ทุกประการ

เงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากประจา (ออนไลน์)
1. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ 1 คน สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา (ออนไลน์) ประเภทเงินฝาก 3 เดือน 6
เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีเงินฝากประจาออนไลน์”) และ/หรือบัญชีเงินฝากประจา
พิเศษ 7 เดือน ได้ 5 บัญชี ไม่ว่าจะเปิ ดผ่านช่องทาง SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net
2. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ทเี่ ปิ ดผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด ซึ่งใช้
ชื่อผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี และได้กาหนดใช้บญ
ั ชีดงั กล่าวในบริการ SCB Easy Application (ซึง่
ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชีหลัก”) เพื่อใช้เป็ นบัญชีสาหรับการดาเนินการเกีย่ วกับการขอเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ตามที่
ธนาคารกาหนด
3. บัญชีเงินฝากประจาออนไลน์จะต้องใช้ช่อื ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการคนเดียวเป็ นชื่อบัญชี และต้องตรงกับชื่อ
บัญชีหลักด้วย
4. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสามารถทารายการฝากเงิน ถอนเงิน หรือโอนเงิน เข้า/จากบัญชีเงินฝากประจา
ออนไลน์ ผ่านช่องทาง SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net หรือช่องทางและวิธกี ารอื่นใดทีธ่ นาคารกาหนด
5. บัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ถอื เป็ นบัญชีเงินฝากของสาขาเดียวกันกับบัญชีหลัก และถือเป็ นบัญชีเงินฝากที่
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการกาหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application โดยอัตโนมัติ โดยทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
ไม่ตอ้ งดาเนินการใด ๆ เพื่อการดังกล่าวอีก
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6. ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการประสงค์จะปิ ดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝาก
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิคดิ ค่าธรรมเนียมในการปิ ดบัญชีเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ี
ธนาคารกาหนดไว้ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
7. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่สามารถขอให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่
ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
8. บัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ไม่สามารถนาไปใช้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ หรือหลักประกันใด ๆ กับบุคคล
อื่นใดได้ และไม่สามารถนาไปใช้กบั บริการบัตรบริการเงินด่วน และ/หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภททีธ่ นาคารกาหนด
รวมทัง้ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตไิ ด้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
9. ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริก ารมีขอ้ ตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่าย
ดอกเบีย้ ในลักษณะอื่นใดก็ตาม ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
10. การยกเลิกการใช้บริการ SCB Easy Application ไม่เป็ นเหตุในการยกเลิกบัญชีเงินฝากประจาออนไลน์
11. การปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากประจาออนไลน์ จะกระทาได้ผ่านสาขา และ/หรือตามช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
เพิม่ เติมในภายหน้า โดยผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดทาเอกสาร และ/หรือดาเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขและ
วิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนดทุกประการ และธนาคารจะโอนเงินทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในบัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ เข้าบัญชีหลัก เว้น
แต่บญ
ั ชีหลักถูกปิ ด ถูกอายัด หรือเหตุอ่นื ใดที่ไม่สามารถโอนเงินได้ ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจึงสามารถโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากอื่นได้
12. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขทัวไปส
่ าหรับการบริการเปิ ดบัญชี
เงินฝากผ่านช่องทาง SCB Easy Application เท่าทีไ่ ม่ขดั กับเงื่อนไขนี้ทุกประการ
เงื่อนไขสาหรับการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากประจาพิ เศษ 7 เดือน
1. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดา ตามประเภทลูกค้าทีธ่ นาคารกาหนดในประกาศอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคาร โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะแยกฝากเงินเป็ นกีร่ ายการก็ได้ และจะต้องฝากเงินภายใน
ระยะเวลาทีธ่ นาคารกาหนด ทัง้ นี้ จานวนเงินทีน่ าฝากจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารกาหนด
2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการสาหรับเงินฝากแต่ละรายการในอัตราเงินฝากประจา
พิเศษ 7 เดือน (“เงินฝากประจาพิเศษ”) ตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ซึง่ ธนาคารได้ประกาศเป็ น
การทัวไป
่ ณ วันทีฝ่ ากเงินรายการนัน้ ๆ โดยจะคานวณดอกเบีย้ จากยอดเงินฝากแต่ละรายการในวันครบกาหนดระยะเวลา
การฝากของเงินฝากรายการนัน้ ๆ และจ่ายดอกเบี้ย หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ
สามารถเบิกถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษและถอนเงินฝากประจาพิเศษได้ตงั ้ แต่วนั ถัดจากวันครบกาหน ด
ระยะเวลาการฝากดังกล่าวเป็ นต้นไป และธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ จนถึงวันครบกาหนดระยะเวลาการฝากเท่านัน้
3. กรณีผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการประสงค์จะถอนเงินฝากประจาพิเศษรายการใดไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝากของเงินฝากรายการนัน้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข วิธกี าร
และรายละเอียดทีธ่ นาคารกาหนด โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการภายใต้เงื่อนไขดังนี้
3.1 กรณีทไ่ี ด้มกี ารนาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจาพิเศษไม่ถงึ 3 เดือน นับแต่วนั ทีฝ่ ากเงินจานวนนัน้
ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
3.2 กรณีท่ไี ด้มีการนาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจาพิเศษตัง้ แต่ 3 เดือน ขึ้นไป นับแต่ วนั ที่ฝากเงิน
จานวนนัน้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ แก่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยต่ าสุดของเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ทธ่ี นาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลกู ค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีฝ่ ากเงินรายการนัน้ ตามระยะเวลาทีฝ่ าก
ไว้จริงหลังหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย (ถ้ามี)
4. เมื่อเงินฝากประจาพิเศษรายการใดครบกาหนดระยะเวลาการฝาก (1) หากผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยังมิได้
ถอนเงินฝากรายการนัน้ และดอกเบี้ย หรือถอนบางส่วนโดยยังคงมียอดเงินฝาก และ/หรือดอกเบี้ยคงเหลืออยู่ในบัญชี
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เงินฝาก ให้ถอื ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ตกลงฝากเงินตามยอดเงินฝากและดอกเบีย้ หรือยอดเงินฝาก และ/หรือ
ดอกเบีย้ คงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยถือว่า เป็ นการฝากเงินฝากประจาต่อไปคราวละ 3 เดือน เช่นนัน้ เรื่อยไป โดยธนาคาร
จะจ่ายดอกเบีย้ สาหรับยอดเงินฝากและดอกเบีย้ หรือยอดเงินฝาก และ/หรือ ดอกเบีย้ คงเหลือดังกล่าวให้กบั ผูข้ อเปิ ดบัญชี/
ผูข้ อใช้บริการ ณ วันทีค่ รบกาหนดระยะเวลาการฝากในแต่ละคราวในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากประจา 3
เดือน ทีธ่ นาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน ตามประกาศของธนาคาร
เรื่องอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ณ วันทีฝ่ ากเงินแต่ละคราว ส่วนข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สาหรับเงินฝากดังกล่าว ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของเงินฝากประจา 3 เดือนทุกประการ และ (2) หากผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้นาเงินเข้า
มาฝากในบัญชีเงินฝากประจาพิเศษเป็ นรายการใหม่ และธนาคารได้ตกลงให้ความเห็นชอบกับการดังกล่าวด้วยแล้ว ก็ให้
ถือว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ตกลงฝากเงินดังกล่าวเป็ นเงินฝากประจา 3 เดือน เช่นเดียวกัน โดยให้นาความทีก่ ล่าว
ไว้ใน (1) ดังกล่าว มาใช้บงั คับกับกรณีน้โี ดยอนุโลมด้วย
5. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้รบั ทราบข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้บริการด้านเงินฝากประจาพิเศษ
ของธนาคารตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก และ/หรือ คาขอเปิ ดบัญชี/ขอใช้บริการ และ/หรือ
เงื่อ นไขทัวไปส
่
าหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงินฝากทุก ประเภท และ/หรือ เงื่อ นไขนี้ และ/หรือ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการด้านเงินฝากประจา
พิเศษ”) แล้ว รวมทัง้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสทิ ธิเพิม่ เติม และ/หรือเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด
และเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การใช้บ ริก ารด้า นเงิน ฝากประจ าพิเ ศษดัง กล่ า วได้ โดยแจ้ง ให้ท ราบล่ ว งหน้ า 30 วัน ด้ว ยการ
ปิ ดประกาศ ณ สานักงานหรือสาขาของธนาคาร และ/หรือ ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ ด้วยวิธกี ารอื่นใด
ทีธ่ นาคารเห็นสมควร ทัง้ นี้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้
บริการด้านเงินฝากประจาพิเศษดังกล่าวไม่ว่าทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้และทีธ่ นาคารจะกาหนดเพิม่ เติม และ/หรือ เปลีย่ นแปลง
ในภายหน้าทุกประการ
6. ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมีขอ้ ตกลงพิเศษกับธนาคารเกีย่ วกับการฝากเงิน ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
7. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขนี้ เงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา (ออนไลน์)
และเงื่อ นไขทัว่ ไปสาหรับการบริก ารเปิ ด บัญชีเ งิน ฝากผ่ า นช่อ งทาง SCB Easy Application เท่ า ที่ไ ม่ ข ดั กับ เงื่อ นไขนี้
ทุกประการ

เงื่อนไขทัวไปส
่
าหรับการบริการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากผ่านช่องทาง SCB Easy Application
1. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นผูใ้ ช้บริการ SCB Easy Application อยู่ในขณะที่
ทารายการขอเปิ ดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง SCB Easy Application
2. ผู้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผู้ข อใช้บ ริก ารสามารถขอเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝากผ่ า นช่ อ งทาง SCB Easy Application ได้ต าม
ประเภทบัญชี และ/หรือ จานวนบัญชีทธ่ี นาคารกาหนด
3. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ให้
และ/หรือจะให้แก่ธนาคารในภายหน้าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นจริงทุกประการ โดยผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลง
ยินยอมให้ธนาคารจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการใช้ทาธุรกรรม และ /
หรือใช้บริการอื่นๆ กับธนาคารต่อไป
ในกรณีท่ีภาพถ่ าย และ/หรือข้อมูลที่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคารไม่ถูกต้องครบถ้ว น
หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสทิ ธิระงับ และ/หรือปิ ดบัญชีเงินฝากดังกล่าวของ
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ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึน้ แต่อย่างใดทัง้ สิน้
4. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า วิธกี ารดาเนินการใดๆ โดยผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิก ส์
และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นวิธกี ารทีน่ ่ าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ และธนาคาร
รวมทัง้ รับรองว่า ข้อ มูล และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่ธ นาคารได้รบั จากผู้ขอเปิ ด บัญ ชี/ ผู้ขอใช้บ ริก ารด้ว ยวิธกี ารดัง กล่าว
หรือที่ใช้ประกอบการดาเนินการดังกล่าวนัน้ เป็ นข้อมูล และ/หรือเอกสารทีเ่ ชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่
เป็ น ลายลัก ษณ์อ กั ษรทุก ประการ และใช้บ งั คับ ได้ร ะหว่า งผู ้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผูข้ อใช้บ ริก ารและธนาคาร รวมทัง้ ใช้เ ป็ น
พยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะไม่โต้แย้งแต่
ประการใดทัง้ สิน้ นอกจากนี ้ ผู ้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผู ้ข อใช้บ ริก ารตกลงและยอมรับ ว่า การกระท าใดๆ ผ่า นอุป กรณ์
อิเ ล็ก ทรอนิกส์ และ/หรือ ระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ของธนาคาร หากได้ก ระทาไปโดยมีก ารยืน ยันด้วย OTP - One Time
Password หรือ รหัสอื่น ใด ที่ผู้ข อเปิ ด บัญชี/ ผูข้ อใช้บ ริก ารได้รบั ผ่า นโทรศัพท์มอื ถือ ของผู้ขอเปิ ด บัญชี/ ผูข้ อใช้บ ริการ
ตามหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ที่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้กบั ธนาคารในขณะดาเนินการนี้หรือทีบ่ นั ทึกไว้ใน
ระบบของธนาคารนัน้ ให้ถ ือ ว่า ถูก ต้องสมบูร ณ์แ ละผูก พัน ผูข้ อเปิ ด บัญ ชี/ผู้ขอใช้บริการ และถือ เป็ นการลงลายมือชื่อ
อิเ ล็ก ทรอนิกส์ตามกฎหมาย โดยผู้ขอเปิ ด บัญชี/ผู้ขอใช้บริการไม่จาเป็ นต้อ งลงลายมือ ชื่อในเอกสารใดๆ ทัง้ สิน้ และ
ผู ้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผู ้ข อใช้บ ริก ารตกลงรับ ผิด ชอบการกระทาดัง กล่า วเสมือ นหนึ่ง ว่า ผู ้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผู ้ข อใช้บ ริก ารเป็ น
ผู้กระทาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเกิดขึน้ โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทัง้ นี้
ผู ้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผูข้ อใช้บ ริก ารตกลงและรับ ทราบว่า จะต้อ งเก็บ รัก ษา OTP - One Time Password หรือ รหัสอื่น ใด
ดังกล่าวไว้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยหรือกระทาการใดๆ ที่อาจทาให้ผู้อ่นื ทราบถึงรหัสดังกล่าว
5. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า จานวนเงินที่นาฝากรายการแรกในวันเปิ ดบัญชีจะต้องไม่
ต่ากว่าและไม่สงู กว่าจานวนเงินทีธ่ นาคารกาหนดไว้สาหรับบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท
6. การฝากเงิน การถอนเงิน หรือการโอนเงินเข้า /จากบัญชีเงินฝากจะต้องดาเนินการผ่านช่องทางและวิธกี ารที่
ธนาคารก าหนดไว้ ส าหรับ บัญ ชีเ งิน ฝากแต่ ล ะประเภท โดยผู้ ข อเปิ ด บัญ ชี / ผู้ ข อใช้ บ ริก ารตกลงให้ ถื อ ว่ า รายการ
ทีไ่ ด้ดาเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นรายการทีถ่ ูกต้องและผูกพันผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทุกประการ โดยไม่ตอ้ งทา
เอกสารหรือหลักฐานเพิม่ เติมในการฝาก การถอน หรือการโอนเงินแต่ละคราวอีก โดยในกรณีการถอนเงินหรื อการโอนเงิน
ให้ถอื ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้รบั เงินจานวนทีถ่ อนหรือโอนถูกต้องครบถ้วนแล้ว
7. รายการธุรกรรมซึง่ รวมถึงการฝากหรือถอนหรือโอนเงิน ยอดเงินคงเหลือ และข้อมูลใดๆ เกีย่ วกับบัญชีเงินฝาก
ดัง กล่าวจะบันทึกไว้ในระบบงานของธนาคาร ซึ่ง ผู้ ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูล
ดังกล่าวได้ผ่านบริการ SCB Easy Application หรือช่องทางอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
ตกลงและยอมรับว่ารายละเอียดและข้อมูลใดๆ ทีป่ รากฏในระบบงานของธนาคารดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและ
ผูกพันผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทุกประการ
8. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีทบ่ี ริการ SCB Easy Application ไม่สามารถใช้งาน
ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานหรือดาเนินการใดๆ เกีย่ วกับ บัญชีเงินฝากออนไลน์ และผูข้ อเปิ ดบัญชี/
ผูข้ อใช้บริการตกลงไม่ถอื เอาเหตุดงั กล่าวมาเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบไม่ว่าในประการใด ๆ ทัง้ สิน้
9. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้รบั ทราบข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคาร
ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศธนาคารเรื่องอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก และ/หรือ เงื่อนไขทัวไปส
่ าหรับการใช้บริการของธนาคารและ
การเปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภท และ/หรือ เงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า
“ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการด้านเงินฝาก”) แล้ว รวมทัง้ ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมว่า
ธนาคารมีสทิ ธิเพิม่ เติม และ/หรือ เปลีย่ นแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้บริการด้านเงินฝากดังกล่าวได้ โดยการ
ปิ ดประกาศ ณ สานักงานหรือสาขาของธนาคาร และ/หรือ ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ โดยวิธกี ารอื่นใดที่
ธนาคารเห็นสมควร ทัง้ นี้ ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้

9

บริการด้านเงินฝากดังกล่าวไม่ว่าทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้และทีธ่ นาคารจะกาหนดเพิม่ เติม และ/หรือ เปลีย่ นแปลงในภายหน้า
ทุกประการ

เงื่อนไขทัวไปส
่
ำหรับกำรใช้บริกำรของธนำคำร
และกำรเปิ ดบัญชีเงิ นฝำกทุกประเภท
1. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราทีธ่ นาคารประกาศกาหนดไว้สาหรับเงิน
ฝากแต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด รวมทัง้ ยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทได้โดยไม่จาต้องแจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยให้ถอื ว่าอัตราดอกเบีย้ ที่
ธนาคารเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นอัตราดอกเบีย้ สาหรับเงินฝากแต่ละประเภทของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ และธนาคาร
มีสทิ ธิจ่ายดอกเบีย้ ตามอัตราทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ แม้ว่าจะไม่ตรงกับอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะบุ
ไว้ในสมุดฝากเงิน หรือตราสาร หรือหลักฐานเอกสารอื่นไม่ว่าจะใช้ช่อื เรียกว่าอย่างไร ทีธ่ นาคารออกให้เพื่อเป็ นหลักฐาน
การรับฝากเงิน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ใบรับฝาก") ทัง้ นี้ โดยผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการไม่จาต้องนาใบรับฝากมาให้
ธนาคารจดแจ้งการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ใหม่อกี
2. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่ าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้ า
เป็ นต้น) เอกสาร และ/หรือข้อมูลใดๆ ทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ให้ และ/หรือจะให้แก่ธนาคารในภายหน้า ไม่ว่าผ่าน
ช่องทางใดๆ ซึง่ รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นข้อมูลทีร่ ะบุและพิสจู น์ตวั ตนของผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริการ รวมทัง้
เป็ นข้อมูลของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นจริงทุกประการ โดยผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริการ
ตกลงยินยอมให้ธนาคารจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของ
ธนาคาร และ/หรือการใช้ทาธุรกรรม และ/หรือใช้บริการอื่นๆ ของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการกับธนาคาร นอกจากนี้ ผูข้ อ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลภาพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) เอกสาร และ/หรือ
ข้อมูลดังกล่าวให้ธนาคารพาณิชย์อ่นื เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและพิสจู น์ตวั ตนของผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริการได้
เมื่อได้รบั ความยินยอมจากผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ ตามช่องทาง หรือวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนด
ในกรณีทภ่ี าพถ่าย ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) เอกสาร และ/หรือข้อมูลทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ให้
ไว้แก่ธนาคารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสทิ ธิระงับ และ/
หรือปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แต่อย่างใดทัง้ สิน้
3. ในการฝากเงินโดยนาเช็ค ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน และ/หรือ ตราสารอื่นทีเ่ ปลีย่ นมือได้ (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียก
รวมกัน ว่ า "ตราสารทางการเงิน ") มาเข้า บัญ ชีเ งิน ฝาก ผู้ข อเปิ ด บัญชี/ผู้ขอใช้บริก ารตกลงจะปฏิบตั ิต ามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ข อเปิ ด บัญ ชี/ผู้ขอใช้บ ริก ารจะมีสิท ธิถ อนเงิน ตามตราสารทางการเงิน ที่ฝากในกรณี น้ี ไ ด้ก็ต่อเมื่อ
ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินและนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
3.2 ในกรณีทธ่ี นาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและจัดส่ง
ตราสารทางการเงินดังกล่าวคืนไปยังผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ หรือจะมีหนังสือแจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมารับ
คืนจากธนาคารก็ได้
ทัง้ นี้ ในการจัดส่งคืน หรือมีหนังสือแจ้งดังกล่าว ธนาคารจะจัดส่งหรือแจ้งไปยังทีอ่ ยู่ของผูข้ อเปิ ดบัญชี /
ผูข้ อใช้บริการ ทีไ่ ด้แจ้งไว้กบั ธนาคาร แต่หากส่งไม่ถงึ หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่ได้ เพราะผูข้ อ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการย้ายทีอ่ ยู่หรือเพราะเหตุอ่นื ใด และมีความเสียหายเกิดขึน้ ธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย
ดังกล่าวแต่อย่างใดทัง้ สิน้
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3.3 ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการซึ่ง เป็ นบุคคลธรรมดานาตราสารทางการเงิน ซึ่งสังจ่
่ ายให้แ ก่
นิตบิ ุคคลใด ๆ มาฝากเข้าบัญชีสว่ นตัวของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ ธนาคารมีสทิ ธิปฏิเสธไม่ยอมรับฝากก็ได้ แม้ว่าตรา
สารทางการเงินนัน้ จะมีผลเป็ นการสังจ่
่ ายให้แก่ผถู้ อื หรือมีการสลักหลังโดยชอบของนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ แล้วก็ตาม
3.4 การเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกเก็บภายในประเทศ ต่างจังหวัด ต่าง
ท้องถิน่ และ/หรือ ต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีทธ่ี นาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยปฏิบตั กิ นั อยู่ รวมทัง้ ธนาคารมีสทิ ธิคดิ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บในอัตราทีธ่ นาคารกาหนด พร้อมทัง้ ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทีธ่ นาคารต้องจ่ายไปในการเรียกเก็บดังกล่าวด้วย
3.5 ในการเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงิน หากปรากฏในภายหลังว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่มี
สิทธิในตราสารทางการเงินนัน้ หรือมีสทิ ธิแต่เพียงบางส่วนอันเป็ นเหตุให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผเู้ ป็ นเจ้าของ
ตราสารทางการเงินที่แท้จริง หรือผู้หนึ่งผู้ใดไป ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจานวนที่
ธนาคารต้องเสียไปนัน้ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัต ราสูงสุดสาหรับลูกค้าที่ปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขทีธ่ นาคารประกาศกาหนด ภายใต้
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ใิ นเรื่องดอกเบีย้ และส่วนลด ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะ
เรียกอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวว่าอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไขหรือเรียกเป็ นอื่นใดก็ตาม และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทีธ่ นาคารจะ
ประกาศกาหนดเป็ นคราว ๆ โดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผู้ขอใช้บริการแต่อย่างใด (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า "อัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข") นับแต่วนั ทีธ่ นาคารได้จ่ายเงินนัน้ เป็ นต้นไป
4. การเขียนข้อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนัน้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้อง
เขียนด้วยปากกาหรือหมึกทีล่ บออกไม่ได้เท่านัน้ มิฉะนัน้ ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้
5. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเงื่อนไขการถอนเงินจะต้องกาหนดให้ใช้เฉพาะลายมือชื่อของบุคคล
เท่านัน้ โดยจะกาหนดให้ใช้ตรายาง ดวงตรา ตัวเขียน หรือเครื่องหมายอย่างอื่นเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน
ด้วยไม่ได้ และการลงลายมือชื่อของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วมในเอกสารเกีย่ วกับการฝาก
หรือถอนเงินนัน้ จะต้องเป็ นไปตามตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วม และ
จะต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร ในกรณีท่เี อกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินมีการใช้ตรายาง ดวงตรา
ตัวเขียนหรือเครื่องหมายอย่างอื่นลงไว้ร่วมกับลายมือชื่อ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วมดังกล่าว
ด้วย ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่มขี อ้ ผูกพันในอันทีจ่ ะต้องดาเนินการตามเอกสารเกีย่ วกับการฝาก
หรือถอนเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
6. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ทราบและเข้าใจดีแล้วว่า การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากทีม่ กี บั ธนาคาร
นัน้ นอกจากการติดต่อกับพนักงานที่เคาน์ เตอร์ของธนาคารตามปกติแล้ว ยังอาจทาได้โดยผ่านทางบริการอื่น ๆ ของ
ธนาคาร เช่น การทาคาสังประจ
่
า การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรบริการเงินด่วน บริการเทเลแบงก์ก้งิ เป็ นต้น ) หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีธ่ นาคารจัดให้มขี น้ึ ได้ดว้ ย ซึง่ ในกรณีเหล่านี้ให้ถอื ว่ารายการทีไ่ ด้ทาตามเงื่อนไขแต่ละบริการเป็ นการถูกต้อง
และผูกพันผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการโดยไม่ตอ้ งทาเอกสารหรือหลักฐานในการฝากหรือเบิกถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่
การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลให้ยอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารกับยอดเงินฝากในใบรับฝาก
ไม่ตรงกันจนกว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะนาใบรับฝากมาให้ธนาคารบันทึกรายการให้ถูกต้อง ทัง้ นี้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/
ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ถอื ว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นยอดเงินฝากทีถ่ ูกต้อง
7. ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมาดาเนินการเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยใช้ช่อื บัญชีซง่ึ ไม่ใช่ช่อื อันแท้จริงของ
ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ หรือนามแฝงในลักษณะใด ๆ หากธนาคารได้รบั ความเสียหายใดๆ ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้
บริการยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ธนาคารทุกประการ
8. ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเป็ นลูกหนี้ของธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขอเปิ ดบัญชี /
ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทที่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบั
ธนาคาร รวมทัง้ เงินอื่นใดที่ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเป็ นเจ้าของ หรือเป็ นเจ้าหนี้ธนาคาร หรือมีสทิ ธิได้รบั คืนจาก
ธนาคาร เพื่อ ช าระหนี้ ทงั ้ หมดหรือ แต่ บางส่ว นที่เ กิด ขึ้น ระหว่า งผู้ขอเปิ ด บัญ ชี /ผู้ข อใช้บ ริก ารกับธนาคารได้ทนั ทีโดย
ไม่จาต้องแจ้งให้ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทราบก่อน และ/หรือ ไม่ต้องรอให้รายการการฝากเงินของบัญชีเงินฝาก
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ดังกล่าวถึงกาหนด (หากมี)
9. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะไม่แก้ไขข้อความใด ๆ ในใบรับฝากทีธ่ นาคารให้ไว้เป็ นหลักฐานรับฝากทัง้ สิน้
และจะเก็บรักษาใบรับฝากไว้ในทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ย โดยหากใบรับฝากเกิดการชารุดหรือสูญหาย ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที และในกรณีสญ
ู หาย ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องนาใบแจ้ง
ความมาแสดงต่อธนาคาร เพื่อให้ธนาคารออกใบรับฝากฉบับใหม่ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
10. ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการเปิ ดบัญชีร่วมประเภท "และ/หรือ" ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทุกราย
ตกลงร่วมกันทาความตกลงเพิม่ เติมในการเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคารดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
10.1 ในกรณีท่เี จ้าของบัญชีร่วมรายใดรายหนึ่งถึงแก่กรรม เจ้าของบัญชีร่วมที่ยงั มีชวี ติ อยู่มหี น้าที่ต้องแจ้ง
ธนาคารถึงการถึงแก่กรรมดังกล่าวให้ธนาคารทราบ ในกรณีท่ไี ม่มเี จ้าของบัญชีร่วมที่ยงั มีชวี ติ อยู่แจ้งให้ธนาคารทราบ
ให้ธนาคารมีสทิ ธิจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้ แก่เจ้าของบัญชีร่วมที่ยงั มีชีวติ อยู่ได้ต่อไปตามเงื่อนไขในการสังจ่
่ ายหรือ
เบิกถอนทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร เว้นแต่ทายาทของเจ้าของบัญชีร่วมทีถ่ งึ แก่กรรมจะมาติดต่อขออ้างสิทธิการเบิกเงินจากบัญชี
เงินฝากกับธนาคารแล้ว
เมื่อเจ้าของบัญชีร่วมทีม่ ชี วี ติ อยู่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบ หรือ ทายาทเจ้าของบัญชีร่วมทีถ่ งึ แก่กรรมได้มา
ติดต่อกับธนาคารตามวรรคก่อนแล้ว เจ้าของบัญชีร่วมทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ยนิ ยอมให้ธนาคารหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก
ไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ ทัง้ สิน้ และยินยอมให้ธนาคารดาเนินการให้ทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยพินัยกรรม หรือผู้จดั การ
มรดกตามพินัยกรรม หรือผูจ้ ดั การมรดกตามคาสังศาลของผู
่
ต้ าย (แล้วแต่กรณี) มาทาคาขอรับเงินในบัญชีผตู้ าย รวมทัง้
เอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามแบบทีธ่ นาคารกาหนด เพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากร่วมกับเจ้าของบัญชีร่วมทีย่ งั มีชวี ิตอยู่ต่อไป
10.2 ในกรณีทเ่ี จ้าของบัญชีร่วมทุกรายถึงแก่กรรม ให้ธนาคารมีสทิ ธิหยุดการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากไม่ว่า
โดยวิธใี ด ๆ ทัง้ สิน้ และดาเนินการให้ทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรม หรือผูจ้ ดั การมรดกตามพินัยกรรม หรือ
ผูจ้ ดั การมรดกตามคาสังศาล
่
(แล้วแต่กรณี) ของเจ้าของบัญชีร่วมทุกรายมาปิ ดบัญชีเงินฝากร่วมกัน
11. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ สิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทัง้ จานวนหรือ
แต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดไม่ได้ทงั ้ สิน้
12. ในกรณีทม่ี กี ารนาเงินของบุคคลอื่นเข้าบัญชีเงินฝากของผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริการไม่ว่าจะโดยการนาฝาก
หรือโอนเงิน หรือด้วยวิธีอ่นื ใด ซึ่งเป็ นการนาเข้าผิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้
ธนาคารหักเงินตามจานวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ทนั ทีทธ่ี นาคารทราบถึงการนาเงิน
เข้าผิดบัญชีนนั ้ โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชี
เงินฝากของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่มใี ห้หกั หรือมีแต่ไม่พอให้หกั คืนได้ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูข้ อเปิ ด
บัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องชดใช้เงินจานวนทีย่ งั ไม่ได้หกั คืนนัน้ ให้แก่ธนาคารโดยทันทีท่ไี ด้รบั แจ้งจากธนาคาร และหาก
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่ชดใช้เงินให้แก่ธนาคารตามกาหนดเวลาทีธ่ นาคารแจ้งให้ทราบดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ก็ตาม ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยในจานวนเงินดังกล่าว ตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3.5 นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการชดใช้เงินดังกล่าวเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จสิน้
13. ผู้ข อเปิ ด บัญชี/ผู้ขอใช้บ ริก ารตกลงว่า ธนาคารไม่จาต้อ งรับ ผิด ชอบในความเสียหายใด ๆ อัน เกิด ขึ้นแก่
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของธนาคารตามใบคาขอนี้
14. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิเพิม่ เติม และ/หรือ เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในการให้บริการ
ของธนาคารตามใบคาขอนี้ รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้
ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
15. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการใช้บริการของธนาคารตาม
ใบคาขอนี้ และ/หรือ เงื่อนไขสาหรับการเปิ ดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท และ/หรือ เงื่อนไขสาหรับการใช้บริการบัตรบริการ
เงินด่วน และ/หรือ การใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ รวมทัง้ จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีธ่ นาคารจะประกาศเพิม่ เติมต่อไปใน
ภายหน้าด้วย โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารถือว่าเอกสารหรือหนังสือใด ๆ เกีย่ วกับการใช้บริการของ
ธนาคาร และ/หรือ การเปิ ดบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท และ/หรือ การใช้บริการบัตรบริการเงินด่วนดังกล่าว และ/หรือ
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เอกสารใด ๆ ทีธ่ นาคารจะประกาศเพิม่ เติมต่อไปในภายหน้านัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการใช้บริการของธนาคารตาม
ใบคาขอนี้ดว้ ย ทัง้ นี้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการที่ผขู้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อให้บริการไม่ ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขดังกล่าว ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ
16. บรรดาเอกสาร และ/หรือ หนังสือ และ/หรือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารใด ๆ ซึง่ ธนาคารได้ส่งหรือแจ้งไปยังที่อยู่
หรือสถานทีท่ างาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสาร หรือ E-mail Address ของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
ตามทีแ่ จ้งไว้กบั ธนาคาร หรือทีจ่ ะได้แจ้งเปลีย่ นแปลงต่อไป หรือประกาศ ณ ทีท่ าการสาขาของธนาคาร หรือใน Website
ของธนาคาร ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ถอื ว่าธนาคารได้ส่งหรือแจ้งแก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริการโดยชอบ
แล้ว ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ เปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ สถานทีท่ างาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลข
โทรสาร หรือ E-mail Address ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือตามช่องทาง
อื่นใดทีธ่ นาคารกาหนดทันที
17. ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น
ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็ นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทาธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ
ข้อมูลใดๆ ของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานสินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
บริหารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร ของบุคคลทีธ่ นาคาร
เป็ นผู้จาหน่ าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับธนาคาร และ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือ เพื่อตรวจสอบรายการ
ธุรกรรมทีอ่ าจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดทีไ่ ม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
และ/หรือ เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้บงั คับกับธนาคาร รวมทัง้ ยินยอมให้ธนาคารส่ง
โอน และ/หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลดัง กล่ า วให้แก่บ ริษัทในกลุ่ มธุร กิจทางการเงิน ของธนาคาร (ซึ่ง ขณะนี้ ได้แก่ (1) บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (2) บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด (3) บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ
จากัด (มหาชน) (4) บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จากัด (5) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จากัด (6) บริษัท ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส
จากัด) ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่ วยงานราชการ ผูร้ บั โอนสิทธิเรียกร้อง พันธมิตร
ทางธุรกิจ นิตบิ ุคคลหรือบุคคลใดๆ ทีธ่ นาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ย และ/หรือผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing
โดยยินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการจัดทารายงานสินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอ ให้ ใช้ และ/
หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของธนาคาร และ/หรือ บุคคลดังกล่าว และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดที่ไม่
ต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ยินยอมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เปิ ด เผยข้อมูลส่วนบุ คคล ข้อ มูลทางชีวภาพ ข้อ มูลทางการเงิน ข้อ มูล การทาธุร กรรม ข้อ มูลการลงทุน และสินทรัพย์
ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใดๆ เกีย่ วกับผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ ให้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงาน
สินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารกิจการของธนาคาร เสนอ
ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของธนาคาร ของบุคคลทีธ่ นาคารเป็ นผู้จาหน่ าย เป็ นตัวแทน หรือ
มีความเกีย่ วข้องกับธนาคาร และ/หรือของบุคคลอื่น และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดทีไ่ ม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทัง้ นี้ ให้
ความยินยอมนี้ยงั คงมีอยู่ แม้ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะไม่ได้ทาธุรกรรมกับธนาคารต่อไปแล้วก็ตาม
18. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้บริการเงินฝาก และ/หรือ ถอนเงินในบัญชีเงิน
ฝาก และ/หรือ ปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุ
อัน ควรสงสัยว่า ได้ถูก ใช้ในกิจการที่ไ ม่ถูก ต้องตามกฎหมาย หรือ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ ค าสังของทางราชการ
่
หรือ
ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารและตกลง
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และ/หรือระเบียบของธนาคารทุกประการ
19. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่าในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ขอใช้บริการแจ้งเตือน บริการ
SCB Easy Net บริการ SCB Easy Application และ/หรือ บริการอื่นใดของธนาคารไม่ว่าในวันทาคาขอเปิ ดบัญชี /ขอใช้
บริการ หรือในภายหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะได้มกี ารสมัคร
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หรือขอใช้บริการแจ้งเตือน บริการ SCB Easy Net บริการ SCB Easy Application และ/หรือ บริการอื่นใดดังกล่าวโดยผ่าน
ช่องทางการสมัครหรือขอใช้บริการทีธ่ นาคารกาหนดช่องทางใดและไม่ว่าจะมีหลักฐานการสมัครหรือขอใช้บริการลงลายมือ
ชื่อของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการหรือไม่กต็ าม ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้บริการแจ้งเตือน บริการ SCB Easy Net บริการ SCB Easy Application และ/หรือ บริการอื่นใดดังกล่าวที่
ธนาคารกาหนด และได้แจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทราบหรือผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้อ่าน (แล้วแต่ช่องทาง
ทีส่ มัครหรือขอใช้บริการแจ้งเตือน บริการ SCB Easy Net บริการ SCB Easy Application และ/หรือบริการใดนัน้ ) ก่อนที่
จะสมัครหรือตกลงใช้บริก ารแจ้ง เตือ น บริการ SCB Easy Net บริการ SCB Easy Application และ/หรือ บริการอื่น ใด
ดังกล่าว รวมทัง้ ที่ธนาคารจะได้กาหนด และ/หรือ แก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้าโดยประกาศให้ทราบเป็ นการทัวไปโดยผ่
่
าน
ช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ ของธนาคารทุกประการ ทัง้ นี้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการอาจอ่านและสังพิ
่ มพ์ (Print) ข้อกาหนด
และเงื่อนไขดังกล่าวจากเว็บไซต์ของธนาคาร หรือขอรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแจ้งเตือน บริการ SCB Easy
Net บริการ SCB Easy Application และ/หรือ บริการอื่นใดดังกล่าวได้ ตามวิธีการและช่องทางที่ผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผู้ขอใช้
บริการได้เลือกไว้ในขณะที่สมัครหรือขอใช้บริการแจ้งเตือน บริการ SCB Easy Net บริการ SCB Easy Application และ/
หรือ บริการอื่นใดดังกล่าวนัน้
อนึ่ง ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ในกรณีท่ธี นาคารเห็นสมควร ธนาคารอาจให้บริการแจ้งเตือน
ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บริการใด ๆ ทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมีอยู่ และ/หรือ
ใช้อยู่กบั ธนาคารแก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการก็ได้ ซึง่ บริการแจ้งเตือนดังกล่าวอาจเป็ นการส่งข้อความทาง SMS ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ธนาคารหรือวิธีการอื่นใดตามแต่ ท่ธี นาคารจะ
เห็นสมควร แม้ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะยังมิได้ทาคาขอใช้บริการดังกล่าวตามวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนดก็ตาม ใน
กรณีดงั กล่าว ธนาคารจะยกเว้นค่ าธรรมเนียมหรือค่าบริการสาหรับการใช้บริการแจ้งเตือนดังกล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ก่ อ นที่จ ะคิดค่ าธรรมเนี ยมหรือค่ าบริการต่ อไป และเมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นค่ าธรรมเนี ยมเช่น ว่า นัน้ ธนาคารจะคิด
ค่าบริการดังกล่าวตามอัตราและเงื่อนไขทีธ่ นาคารกาหนด และแจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทราบผ่านทางบริการแจ้ง
เตือนพร้อมทัง้ สิทธิ และกาหนดระยะเวลารวมถึงวิธกี ารทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะแจ้งยกเลิกการรับบริการแจ้งเตือน
ดังกล่าวกับธนาคารด้วย ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี /ผู้ขอใช้บริการมิได้แจ้งยกเลิกการรับบริการแจ้งเตือนให้ ธนาคาร
ทราบภายในกาหนดระยะเวลาและตามวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนดดังกล่าว ผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ถอื ว่าผู้ขอ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงขอใช้บริการแจ้งเตือนต่อไปโดยตกลงชาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามอัตราทีธ่ นาคาร
กาหนดและยินยอมให้ธนาคารหัก เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ข อใช้บริการเพื่อชาระค่าธรรมเนีย มหรือ
ค่าบริการดังกล่าวได้ทนั ที
20. เว้นแต่กรณีตามข้อ 21. ในกรณีทบ่ี ญ
ั ชีเงินฝากของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมียอดเงินเป็ นศูนย์บาทไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม และบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือนติดต่อกัน ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปิ ดบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด
21. ในกรณีทบ่ี ญ
ั ชีเงินฝากของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการขาดการติดต่อใช้บริการ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
ยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิคดิ ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ท่ธี นาคารกาหนดได้ โดย
ยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว และหากการหักเงินเพื่อชาระ ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวมีผลให้บญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมียอดเงินเป็ นศูนย์บาท ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารปิ ดบัญชี
เงินฝากดังกล่าวได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
22. ในกรณี ท่ีบ ัญ ชีเ งิน ฝากได้เ ปลี่ย นแปลงไปไม่ ว่ า ด้ว ยเหตุ ใ ดก็ต าม ผู้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงให้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ยงั คงมีผลใช้บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝากทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ด้วย
23. เงื่อนไขเพิม่ เติมสาหรับการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
23.1 ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการเป็ นลูกหนี้ของธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูข้ อเปิ ดบัญชี/
ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดาเนินการตามวิธกี ารทีก่ าหนดในข้อ 8. ของเงื่อนไขทัวไปส
่ าหรับการใช้บริการของ
14

ธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภท (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขทัวไป”)
่
โดยให้มกี ารหักทอนบัญชีเพื่อหักกลบ
ลบหนี้ตามวิธแี ละประเพณีของธนาคารพาณิชย์เกีย่ วกับบัญชีเดินสะพัด โดยให้ถอื ว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทข่ี อเปิ ดนัน้
เป็ นบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.856 ทัง้ นี้ โดยธนาคารไม่ต้องขอความยินยอมจากผูข้ อเปิ ด
บัญชี/ผูข้ อใช้บริการและไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทราบก่อนแต่อย่างใดทัง้ สิน้ และหากปรากฏยอดเงินใน
บัญชีเงินฝากของผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการเป็ นลูกหนี้ ให้ถอื ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการเป็ นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีต่อ
ธนาคาร โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมเสียดอกเบีย้ ทบต้นในหนี้จานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารในอัตราดอกเบีย้
สูงสุดสาหรับลูกค้าทัวไปที
่
่ธนาคารประกาศกาหนด ภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกาหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ใิ นเรื่องดอกเบีย้ และส่วนลด ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะเรียกอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวว่าอัตราสูงสุดหรือเรียกเป็ น
อย่างอื่นก็ตาม และอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามทีธ่ นาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราวๆ ไป โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจาก
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการแต่อย่างใด (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อัตราสูงสุด”) เว้นแต่เมื่อผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการปฏิบตั ิ
ผิดนัดผิดเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีเดินสะพัด และ/หรือ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้
บริการทาไว้กบั ธนาคาร ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมเสียดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไขแทนอัตราสูงสุดนับแ ต่
วันทีป่ รากฏยอดเงินในบัญชีเงินฝากเป็ นลูกหนี้เป็ นต้นไป
23.2 ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการประสงค์จะปิ ดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ ปิ ดบัญชี
เงินฝาก ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิคิดค่าธรรมเนียมในการปิ ดบัญชีเงินฝากตาม อัตราและ
หลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารกาหนดไว้ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
23.3 ในกรณีท่ใี บรับฝากเกิดการชารุดหรือเสียหาย นอกจากผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องดาเนินการ
ตามข้อ 9. ของเงื่อนไขทัวไปแล้
่
ว ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิคดิ ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับ
ฝากใหม่ ต ามอัต ราและหลัก เกณฑ์ท่ีธ นาคารก าหนดได้ โดยยิน ยอมให้ธ นาคารหัก เงิน ในบัญ ชีเ งิน ฝากเพื่อ ช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
24. เงื่อนไขเพิม่ เติมสาหรับการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา
24.1 ในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจาไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องนา
ใบรับฝากทีธ่ นาคารได้จดั ทาให้เป็ นหลักฐานการรับฝากประจาสาหรับบัญชีดงั กล่าวมาแสดงต่อธนาคารทุกครัง้ และผูข้ อ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องตรวจสอบจานวนเงินทีถ่ อนและยอดเงินคงเหลือตามใบรับฝากทีธ่ นาคารออกให้ใหม่ (กรณี
ถอนเงินบางส่วน) ให้ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบว่าเจ้าหน้ าที่ผู้มีอานาจของธนาคารได้ลงลายมือชื่อไว้ถูกต้องหรือไม่
ถ้าปรากฏว่าผิดพลาด ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบและแก้ไขทันที
24.2 ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการไม่ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการ
ฝากประจา ให้ถอื ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการมีความประสงค์ทจ่ี ะฝากเงินนัน้ โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการฝากเดิม
ต่อไป และหากธนาคารมิได้แจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทราบเป็ นอย่างอื่น ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้
ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินต่อไปตามความประสงค์ของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเว้นแต่ เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยให้ใช้อตั ราดอกเบี้ยของธนาคารที่มผี ลใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ ในการคิดคานวณดอกเบี้ยเงินฝากใ ห้แก่ผู้ขอเปิ ด
บัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
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