ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ของธนำคำร
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร และตามรายละเอียดการให้ บริ การที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1. คำนิยำม
1.1 “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายความถึง ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ ้วมือ ใบหน้ า เป็ นต้ น) ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลการ
ทาธุรกรรม ข้ อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทกุ ประเภท และ/หรื อ ข้ อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่ให้ ไว้ แก่ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับ หรื อเข้ าถึงได้ จาก
แหล่งอื่น
1.2 “เครื่องมือเพื่อกำรทำรำยกำร” หมายความถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ/หรื อ โทรศัพท์มือถือ และ/หรื อ แท็บเล็ต และ/หรื อ เครื่ องมืออื่นใด
ตามที่ธนาคารกาหนดเพื่อการทารายการ
1.3 “ธนำคำร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และให้ หมายความรวมถึงบุคคลที่ธนาคารมอบหมายด้ วย
1.4 “บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความถึง บริ การ SCB Easy Phone และ/หรื อ SCB Easy Net และ/หรื อ SCB Easy Application และ/หรื อ
SCB Mobile Banking รวมถึงบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
1.5 “บัญชีเงินฝำกของนิติบุคคล” หมายความถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเดินสะพัดของนิตบิ ุคคลที่มีสถานะปกติและเปิ ดไว้
กับธนาคาร และนิตบิ คุ คลได้ นามากาหนดใช้ ในบริ การ SCB Easy Application
1.6 “บั ญ ชี ผ้ ู ข อใช้ บ ริ ก ำร” หมายความถึง บัญ ชี เงิน ฝากของผู้ข อใช้ บ ริ การที่ มี อ ยู่กับ ธนาคาร และ/หรื อ สถาบัน การเงิน อื่ น ใด และให้
หมายความรวมถึง บัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสินเชื่อ Speedy Cash บัญ ชี หรื อรหัสใด ๆ ที่ธนาคารออกให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การซึ่งสามารถใช้
บริ การได้ ในลักษณะทานองเดียวกับบัญชีเงินฝาก และผู้ขอใช้ บริ การได้ กาหนดใช้ บญ
ั ชีเงินฝาก บัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสินเชื่อ Speedy Cash
บัญชี และ/หรื อ รหัส ดังกล่าวในบริ การอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การด้ วย
1.7 “บัตรเงินสด” หมายความถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรบริ การเงินด่วน (บัตรเอทีเอ็ม) และ/หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเดบิต
(บัตรเดบิต) และ/หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติมในภายหน้ า
1.8 “รหั ส ประจ ำตั ว ” หมายความถึง Login Name หรื อ Username, รหัส ผ่ าน (Password), PIN – Person Identification Number,
ลายนิว้ มือ, ใบหน้ า, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหัสผ่านเพื่อใช้ งานอุปกรณ์ เพื่อการทารายการ, รหัส OTP – One Time Password รวมถึง
รหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่ จะเรี ยกด้ วยชื่อใด ๆ และไม่ว่า จะเป็ นรหัสที่ธนาคารเป็ นผู้กาหนดให้ ห รื อเป็ นรหัสที่ผ้ ขู อใช้
บริ การเป็ นผู้กาหนดเองก็ตาม
1.9 “รำยกำรชำระค่ ำสินค้ ำ / บริ กำร” หมายความถึง คาสั่ง หรื อรายการ หรื อ ธุรกรรม ที่กระทาผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การ และโอนเข้ าบัญ ชีเงินฝากของบุคคลใด ๆ เพื่อชาระค่าสิ นค้ าหรื อบริ การตามรายการเรี ยกเก็บเงิ น หรื อใบแจ้ งหนี ้
ของผู้ขอใช้ บริ การและ/หรื อบุคคลอื่น ไม่วา่ รายการเรี ยกเก็บเงิน หรื อใบแจ้ งหนี ้นันจะได้
้
จดั ทาในรู ปแบบใดก็ตาม
1.10 “รำยกำรโอนเงิน” หมายความถึง คาสัง่ หรื อรายการ หรื อธุรกรรม ที่กระทาผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การและโอนเข้ าบัญชีเงินฝากใด ๆ
1.11 “เหตุสุดวิสัย ” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการให้ บริ การตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขนี ้ รวมถึงเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อขัดข้ อง หรื อข้ อมูลผิดพลาด เช่ น ระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคารหรื อระบบสื่อสารขัดข้ องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้ อง
หรื อ ปั ญ หาด้ านพลังงาน การกระท าของบุค คลภายนอก ไวรั สคอมพิ วเตอร์ หรื อ ข้ อ มูลที่เป็ นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่ าวไม่ได้
มีสาเหตุมาจากการที่ธนาคารไม่ดแู ลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.12 “อุปกรณ์ เพื่อกำรทำรำยกำร” หมายความถึง อุปกรณ์ สาหรับผู้ขอใช้ บริ การใช้ ประกอบหรื อใช้ ร่วมในการทารายการเพื่อการใช้ บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเห็นชอบ เช่น เครื่ องมือสร้ างและแปลงรหัส (Token) หรื ออุปกรณ์อื่นใดที่ทาหน้ าที่ในลักษณะทานองเดียวกัน
1.13 “Pre – login” หมายความถึง บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงได้ โดยไม่ต้องใส่รหัสประจาตัว แต่ ในการทารายการ
และ/หรื อ ใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การอาจต้ องใส่รหัสประจาตัวหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดสาหรับบริ การแต่ละประเภท
ดังกล่าว
2. กำรใช้ และกำรเก็บรักษำรหัสประจำตัว ข้ อมูลส่ วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อกำรทำรำยกำร
2.1 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรักษารหัสประจาตัว และข้ อมูลส่วนบุคคล ไว้ เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยหรื อกระทาการใด ๆ ที่อาจทาให้ ผ้ อู ื่นทราบ
รหัสประจาตัว และ/หรื อ ข้ อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว
2.2 ผู้ขอใช้ บริ การต้ องเก็บรักษาเครื่ องมือเพื่อการทารายการไว้ เป็ นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้ บริ การต้ องไม่ทาให้ เครื่ องมือเพื่อการทา
รายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ การครอบครองของบุคคลอื่น
2.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรื อ Username และ/หรื อ รหัสผ่าน (Password) และ/หรื อ PIN - Person Identification
Number และ/หรื อ รหัสที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดก็ได้ โดยดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
2.4 กรณีที่รหัสประจาตัว หรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการของผู้ขอใช้ บริ การ ชารุ ด สูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ ง และ/หรื อ
ขอระงับธุรกรรม และ/หรื อ การใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรื อ ขออายัดหรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์ เพื่อการทารายการดังกล่าว
ทันทีที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยธนาคารจะดาเนินการระงับธุรกรรม และ/หรื อ การใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรื อ อายัดหรื อ
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ระงับการใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวในทันทีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็ นเจ้ าของบัญชีตามขันตอน
้
และวิธีการที่ธนาคารกาหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการทาธุรกรรมใด ๆ หรื อการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์ เพื่อ
การทารายการของผู้ใช้ บริ การก่อนที่ธนาคารจะได้ ทาการระงับธุรกรรม และ/หรื อ การใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์นั น้ ๆ และ/หรื อ อายัดหรื อระงับการใช้ รหัส
ประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวนัน้ ให้ มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การ และผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบทุกประการ
อนึ่ง ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระค่าใช้ จ่ายทุกประเภทอันเกี่ ยวเนื่ องกับการขออายัด และ/หรื อ การระงับธุ รกรรมหรื อการใช้ บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ทกุ ประเภท และ/หรื อ รหัสประจาตัว และ/หรื อ อุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวทังสิ
้ ้นทุกประการ
3. กำรเข้ ำใช้ บริกำรระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนำคำร
3.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้ ต่อเมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ จดั ทาข้ อตกลงการใช้ บริ การ และ/หรื อ ดาเนินการ
ใดๆ ตามที่ธนาคารกาหนด รวมทัง้ ได้ รับอนุมัติจากธนาคารให้ เป็ นผู้ใช้ บริ การแต่ละประเภทนัน้ ๆ ด้ วย โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องผูกพันและปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การที่ธนาคารกาหนดขึน้ สาหรับการใช้ บริ การแต่ละประเภทดังกล่าว และ/หรื อ ข้ อกาหนดและเงื่อ นไขการใช้ บริ การ
ตามแต่ละประเภทรายการที่ปรากฏขึ ้นก่อน และ/หรื อ ระหว่างที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทารายการ (ถ้ ามี) ด้ วย ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าข้ อตกลง ข้ อกาหนด และเงื่อนไขการ
ใช้ บริ การดังกล่าว เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนีด้ ้ วย
กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ หมายเลขบัตรเครดิตและวงเงินบัตรเครดิต หรื อหมายเลขบัตร Speedy Cash และวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash ในการยืนยัน
ตัวตนเพื่อขอใช้ บริ การ SCB Easy Application ตังแต่
้ วนั ที่ 22 กันยายน 2561 เป็ นต้ นไป ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถใช้ บริ การได้ เฉพาะบริ การที่เกี่ยวกับบัตรเครดิต
ตามข้ อ 3.11 บริ การที่เกี่ ยวกับ สินเชื่ อ Speedy Cash และ/หรื อ บริ การอื่ น ๆ ตามที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ หากผู้ข อใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การที่
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุน และ/หรื อ บริ การอื่น ๆ เพิ่มเติมในภายหน้ า ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องใส่รหัสประจาตัวตามประเภทที่ธนาคารกาหนดและ
ดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application
อนึ่ง ผู้ขอใช้ บริ การต้ องทารายการเปิ ดใช้ บริ การ (Activate) ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยใช้ รหัสประจาตัว ภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การ หรื อภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด มิฉะนัน้ จะถือว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่ประสงค์จะใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนัน้ ๆ และ
ธนาคารจะทาการลบข้ อมูลเกี่ยวกับการขอใช้ บริ การและการอนุมัติให้ ใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวออกทังหมด
้
โดยไม่ต้อ งแจ้ งให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบ
ทังนี
้ ้ หากผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์จะใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนัน้ ๆ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องทาคาขอใช้ บริ การใหม่ ตามวิธีการและขันตอนที
้
่ธนาคาร
กาหนด
3.2 ในการเข้ าใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้ นการใช้ บริ การ Pre - login ผู้ขอใช้ บริ การต้ องใส่รหัสประจาตัวให้ ถูกต้ อง พร้ อมปฏิบตั ิตามขัน้ ตอน
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ บริ การที่ธนาคารกาหนดอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทุกครั ง้ และหากใส่รหัสประจาตัวไม่ถูกต้ องเกินจานวนครั ง้ ที่ธนาค ารกาหนด
(แล้ วแต่กรณี ) ระบบจะระงับการให้ บริ การชั่วคราว โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ อ งติดต่อสาขา หรื อแจ้ งที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ทัง้ นี ้ ผู้ขอใช้
บริ การตกลงว่าการระงับการให้ บริ การชัว่ คราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็ นการยกเลิกการทาธุรกรรมที่เป็ นการทาคาสัง่ ไว้ ล่วงหน้ า และ/หรื อ ธุรกรรมที่ ทาเสร็ จสิ ้น
ตามขันตอนการใช้
้
บริ การอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทแล้ ว และผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ กับธนาคารทังสิ
้ ้น
3.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสามารถทารายการโอนเงิน และ/หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า/บริ การ
ได้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ดังนี ้
ระบบบริ การ

รายการโอนเงิน (จานวนเงินสูงสุด)

อิเล็กทรอนิกส์
ที่ทารายการ

SCB Easy

บัญชีในไทยพาณิชย์

รายการชาระ

โอนไปบัญชีใน

โอนไปบัญชีพร้ อมเพย์ใน

โอนไปต่างประเทศ

ค่าสินค้ า / บริ การ
(จานวนเงินสูงสุด (บาท) )

โอนระหว่างบัญชี

โอนไปบัญชีบคุ คลอื่น

ธนาคารอื่น

ไทยพาณิชย์และธนาคารอื่น

(US Dollar หรื อ

ผู้ขอใช้ บริ การ (บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เทียบเท่า)

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

2,000,000

2,000,000

500,000

500,000

-

-

-

-

-

-

ไม่จากัด

ไม่จากัด

5,000,000

5,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

50,000

ไม่จากัด

ไม่จากัด

5,000,000

5,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ไม่จากัด

ไม่จากัด

5,000,000

5,000,000

2,000,000

2,000,000

-

-

10,000

10,000

50,000

2,000,000

2,000,000

50,000

50,000

2,000,000

2,000,000

-

-

2,000,000

2,000,000

Phone
SCB Easy
Net
SCB Easy
Application
SCB Mobile
Banking

ทังนี
้ ้ วงเงินสูงสุดในการทารายการดังกล่าวข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด และผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอ
เปลี่ยนวงเงินสูงสุดดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
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อนึง่ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการโอนเงินได้ โดยไม่จากัดจานวนครัง้ (เว้ นแต่เต็มวงเงินสูงสุด) ยกเว้ นการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึง่ ผู้ขอ
ใช้ บริ การจะต้ องกรอกเอกสารการสมัครพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ ประกอบ ยื่นให้ กับธนาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนดไว้ เพื่อรอการ
อนุมตั ิ พร้ อมทังวงเงิ
้ นที่ธนาคารอนุมตั ใิ ห้ ทาได้
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการทารายการแต่ละประเภทดังกล่าวได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรื อ
ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกาหนด หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ าและแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ www.scb.co.th
3.4 การใช้ บริ การโอนเงิน และ/หรื อ บริ การชาระค่าสินค้ า / บริ การ
3.4.1 ผู้ ขอใช้ บริ ก ารต้ องท ารายการตามขั น้ ตอนและวิ ธี ก ารที่ ธ นาคารก าหนดผ่ า น SCB Easy Application หรื อ ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.4.2 กรณี การโอนเงิน และ/หรื อ การชาระค่าสินค้ า / บริ การ ภายในประเทศ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การทารายการโอนเงิน และ/หรื อ รายการ
ชาระค่าสินค้ า / บริ การ เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของธนาคารแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการดังนี ้
(1) กรณีเป็ นการทารายการแบบมีผลทันที (Real Time) ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน หรื อ
รายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่กรณี ) ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหักเงิน และ/หรื อ ใช้ วงเงินบัตรเครดิต และ/หรื อ เบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ
Speedy Cash ในจานวนเท่ากับ จ านวนเงินที่ ร ะบุในรายการโอนเงิน หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่กรณี ) รวมกับค่าธรรมเนี ยมหรื อ
ค่าบริ การที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคารจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการโอนเงิน หรื อรายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่กรณี) ได้ ทนั ทีเท่านัน้
(2) กรณี เป็ นการทารายการแบบทาคาสั่งไว้ ล่วงหน้ า ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินตามรายละเอี ยดของรายการโอนเงิ น หรื อ
รายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่กรณี ) ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหักเงิน และ/หรื อ ใช้ วงเงินบัตรเครดิต และ/หรื อ เบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ
Speedy Cash ในจานวนเท่ากับ จ านวนเงินที่ ร ะบุในรายการโอนเงิน หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่กรณี ) รวมกับค่าธรรมเนี ยมหรื อ
ค่าบริ การที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคารจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการโอนเงิน หรื อรายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่กรณี) ในวันที่ที่ผ้ ขู อ
ใช้ บริ การระบุให้ เป็ นวันทารายการตามรายการโอนเงิน หรื อรายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่ก รณี) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ หากในเดือนใดไม่มีวนั ที่ที่ผ้ ขู อใช้
บริ การระบุให้ เป็ นวันทารายการดังกล่าว ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินในวันสุดท้ ายของเดือนนัน้ ๆ แทน อนึง่ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกรายการแบบ
ทาคาสั่งไว้ ล่วงหน้ าได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยหากผู้ขอใช้ บริ การยกเลิกหรื อไม่ใช้ บริ การ SCB Easy Application แล้ ว และไม่ได้
ยกเลิกคาสัง่ ที่ทาไว้ ล่วงหน้ าดังกล่าว ให้ ถือว่าคาสัง่ ที่ทาไว้ ล่วงหน้ ายังคงมีผลอยู่ตอ่ ไป
(3) ธนาคารจะแจ้ งผลการโอนเงิน และการหัก บัญ ชี แ ก่ ผ้ ู ขอใช้ บ ริ ก ารทางฟั งก์ ชัน การแจ้ ง เตื อ น หรื อ SMS หรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินและสัง่ พิมพ์ (print out) และ/หรื อ
บันทึก (save as) หลักฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนันได้
้ ที่ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในวันเดียวกันกับที่โอนเงินนัน้
3.4.3 กรณี โอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการโอนเงินต่างประเทศไปยังประเทศที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การ รวมทัง้
จานวนเงินที่ทารายการจะต้ องไม่เกินกว่าจานวนเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในการทารายการจะเป็ นไปตามที่ธนาคาร
กาหนดในขณะนัน้ ๆ ซึง่ ปรากฏในหน้ าจอการทารายการและยืนยันโดยผู้ขอใช้ บริ การ
3.5 กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะเลือกใช้ บริ การ Pre - login ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ติ ามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดก่อนการเริ่ มใช้
บริ การดังกล่าว โดยผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบและตกลงว่า ภายหลังการตังค่
้ าบริ การ Pre-login ในครัง้ แรก ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงได้ โดยไม่ต้องใส่รหัส
ประจาตัว แต่ในการทารายการ และ/หรื อ ใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การอาจต้ องใส่รหัสประจาตัวหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ ธนาคารกาหนด
สาหรับบริ การแต่ละประเภท และให้ ถือว่าการทารายการ และ/หรื อ ใช้ บริ การ ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่า บริ การ FastPay เป็ นบริ การหนึ่งในบริ การ Pre – login ซึ่งผู้ขอใช้ บริ การสามารถสแกน QR Code เพื่ อ
ชาระค่าสินค้ า บริ การ และ/หรื อหนีอ้ ื่นใด หรื อเพื่อบริ จาค โดยไม่ต้องใส่รหัสประจาตัว และให้ ถือว่ารายการดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ติ ามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดก่อนการเริ่ มใช้ บริ การดังกล่าว
3.6 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการเพิ่มบัญชี ผ้ ขู อใช้ บริ การ บัญชีสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร Prepaid บัญชีใด ๆ และ/หรื อ ข้ อมูล
อื่นใดของผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลอื่นตามที่ธนาคารกาหนด รวมถึงบัญชีกองทุน และ/หรื อ บัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิชย์ จากัด และ/หรื อ บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ บัญ ชีซื ้อขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า และ/หรื อ บัญชีลงทุนใด ๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับ
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จากัด เพื่อเรี ยกดูข้อมูล ทารายการธุรกรรม และ/หรื อ ใช้ บริ การได้ โดยเลือกจากเลขที่บญ
ั ชี หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่ระบบ
บริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ แสดงไว้ หรื อตามที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ กรอกข้ อมูล ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคาร
กาหนด
3.7 ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่า ผู้ขอใช้ บริ การสามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ SCB Easy Application บนเครื่ องมือเพื่อการทารายการตามที่ธนาคาร
กาหนด สูงสุดเป็ นจานวน 3 เครื่ อง หรื อตามจานวนอื่นใดที่ธนาคารกาหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ การเข้ าใช้ บริ การดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะใช้ ได้ เพียง 1 เครื่ อง
และหากมีการเข้ าใช้ บริ การมากกว่า 1 เครื่ องพร้ อมกัน ระบบของธนาคารจะดาเนินการให้ เครื่ องที่เข้ ามาใช้ บริ การหลังสุด เป็ นเครื่ องที่ใช้ บริ การได้ เพียง
เครื่ องเดียวเท่านัน้
3.8 การใช้ บริ การ Cardless ATM
3.8.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการการใช้ บริ การ Cardless ATM เพื่ อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับธนาคาร
ตามที่ธนาคารกาหนดโดยไม่ใช้ บัตรเงินสด หรื อเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ าจากวงเงินบัตรเครดิตโดยไม่ใช้ บัตรเครดิต หรื อเบิกเงิน สินเชื่ อจากวงเงินสินเชื่ อ
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Speedy Cash โดยไม่ ใช้ บัตร Speedy Cash ได้ โดยต้ อ งท ารายการตามขัน้ ตอนและวิธี การที่ ธนาคารก าหนดผ่ าน SCB Easy Application หรื อ ผ่ าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า และเมื่อผู้ขอใช้ บริ การทารายการดังกล่าวสาเร็ จ
ธนาคารจะส่ง Withdrawal Code (รหัส ถอนเงิน ) ให้ แ ก่ผ้ ูข อใช้ บ ริ การผ่าน SCB Easy Application หรื อ ผ่านช่อ งทางอิเล็กทรอนิก ส์ ด งั กล่าว เพื ่อ
นาไปใช้ ในการเบิกถอนเงินที่ เครื่ องบริ การเงินด่วน เครื่ อง CDM/ATM และ/หรื อ เครื่ องให้ บริ การอัตโนมัติอื่นใดที่ธนาคารกาหนดให้ สามารถใช้ บริ การนี ้ได้
(“เครื่ อง ATM”)
3.8.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเบิกถอนเงินได้ เป็ นจานวนทุก ๆ 100 บาท เช่น 400, 500, 900, 2,000 บาท เป็ นต้ น และสูงสุดไม่เกินจานวน
เงินดังต่อไปนี ้
(1) กรณี เบิกถอนเงินโดยไม่ใช้ บตั รเงินสด จะต้ องไม่เกินกว่า 50,000 บาท/วัน/บัญชีเงินฝากทุกบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อตาม
จานวนเงินอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า ทังนี
้ ้ บริ การ Cardless ATM ถือเป็ นบริ การแยกต่างหากจากบริ การบัตรเงินสดของธนาคาร
จานวนเงินสูงสุดที่ทารายการได้ จงึ แยกต่างหากจากกัน และไม่นาไปคานวณรวมกับรายการในการใช้ บริ การบัตรเงินสด รวมทังไม่
้ นาไปคานวณรวมกับการ
ใช้ บริ การอื่น ๆ
(2) กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ าโดยไม่ใช้ บตั รเครดิต จะต้ องไม่เกิน 50,000 บาท/วัน/ท่าน หรื อตามจานวนเงินอื่นใดที่ธนาคารจะ
กาหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า แต่ทงนี
ั ้ ้ จานวนเงินที่เบิกถอนได้ ขึน้ อยู่กับวงเงินของบัตรเครดิตที่ได้ รับอนุมัติจากธนาคารที่คงเหลือ ประวัติการใช้ บตั ร
เครดิตของผู้ขอใช้ บริ การ และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ธนาคารกาหนด
(3) กรณี เบิกเงินสินเชื่อโดยไม่ใช้ บตั ร Speedy Cash จะต้ องไม่เกิน 50,000 บาท/วัน/ท่าน หรื อตามจานวนเงินอื่นใดที่ธนาคารจะ
กาหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า แต่ทงนี
ั ้ ้ จานวนเงินสินเชื่อที่เบิกได้ ขึ ้นอยู่กบั วงเงินของบัตร Speedy Cash ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากธนาคารที่คงเหลือ ประวัติการ
ใช้ บตั ร Speedy Cash ของผู้ขอใช้ บริ การ และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ธนาคารกาหนด
3.8.3 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับ Withdrawal Code แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเบิกถอนเงินได้ ที่เครื่ อง ATM ของธนาคารทัว่ ประเทศ โดยไม่ต้องใช้
บัตรเงินสดหรื อบัตรเครดิตหรื อบัตร Speedy Cash (แล้ วแต่กรณี ) ด้ วยการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ระบุตอนทารายการผ่าน
ช่องทางข้ างต้ น) Withdrawal Code และจานวนเงิน (ตามที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ระบุตอนทารายการผ่านช่องทางข้ างต้ น) และทาตามขันตอนและวิ
้
ธีการของ
เครื่ อง ATM ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที่รักษาหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ Withdrawal Code ดังกล่าวไว้ เป็ นความลับด้ วย
3.8.4 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องใช้ Withdrawal Code เพื่อประกอบการเบิกถอนเงินตามข้ อ 3.8.3 ภายใน 15 นาทีนบั จากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับ
Withdrawal Code และ/หรื อ เวลาอื่ นใดตามที่ธนาคารจะกาหนดเปลี่ ยนแปลงในภายหน้ า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้
Withdrawal Code ดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิได้ รับ Withdrawal Code ไม่เกินจานวนตามที่ธนาคารกาหนด
3.8.5 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิก Withdrawal Code ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
3.8.6 ผู้ข อใช้ บริ การตกลงและยอมรั บว่า หากมี การทารายการผ่านเครื่ อ ง ATM โดยใช้ Withdrawal Code ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ รับจาก
ธนาคาร ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การได้ รับเงินดังกล่าวแล้ ว และการทารายการดังกล่าวถูกต้ องสมบูรณ์ และผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่
ต้ องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทังสิ
้ ้น และผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึง่ ว่าผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้กระทาด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ ไม่ว่า
จะเกิดขึ ้นโดยผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลใด และไม่วา่ จะด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม
3.8.7 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าบริ การใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การ Cardless ATM ตามที่ธนาคารกาหนด
และธนาคารไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ขอใช้ บริ การไปแล้ วในทุกกรณี รวมทังตกลงปฏิ
้
บตั ติ ามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ เครื่ อง ATM ของธนาคาร
3.9 การใช้ บริ การ Bulk Transfer (บริ การโอนเงินมากกว่า 1 รายการ)
3.9.1 ผู้ขอใช้ บริ การต้ องทารายการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.9.2 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การทารายการโอนเงินเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของธนาคารแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการดังนี ้
(1) กรณี เป็ นการท ารายการแบบมี ผลทันที (Real Time) ธนาคารจะด าเนิ นการโอนเงินตามรายละเอี ยดของรายการโอนเงิ น
ดังกล่าว โดยทารายการแยกแต่ละรายการ และจะดาเนินการโอนเงินแต่ละรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหักเงินในจานวนเท่ากับจานวนเงินโอน
ของรายการนันรวมกั
้
บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคารจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการโอนเงินได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ ธนาคารจะ
ดาเนินการโดยไม่คานึงถึงลาดับรายการก่อนหลังที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ทารายการไว้
(2) กรณีเป็ นการทารายการแบบทาคาสัง่ ไว้ ล่วงหน้ า ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงินดังกล่าว
ในวันที่ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การระบุให้ เป็ นวันทารายการตามรายการโอนเงิน โดยทารายการแยกแต่ละรายการ และจะดาเนินการโอนเงินแต่ละรายการดังกล่าว
ก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหักเงินในจานวนเท่ากับจานวนเงินโอนของรายการนันรวมกั
้
บค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคารจากบัญชีผ้ ขู อ
ใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการโอนเงินได้ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะดาเนินการโดยไม่คานึงถึงลาดับรายการก่อนหลังที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ทารายการไว้ และหากใน
เดือนใดไม่มีวนั ที่ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การระบุให้ เป็ นวันทารายการดังกล่าว ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินในวันสุดท้ ายของเดือนนัน้ ๆ แทน อนึ่ง ผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถยกเลิกรายการแบบทาคาสัง่ ไว้ ล่วงหน้ าได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยหากผู้ขอใช้ บริ การยกเลิกหรื อไม่ใช้ บริ การ SCB Easy
Application แล้ ว และไม่ได้ ยกเลิกคาสัง่ ที่ทาไว้ ล่วงหน้ าดังกล่าว ให้ ถือว่าคาสัง่ ที่ทาไว้ ล่วงหน้ ายังคงมีผลอยู่ตอ่ ไป
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(3) ธนาคารจะแจ้ งผลการโอนเงิ น และการหัก บัญ ชี แ ก่ ผ้ ู ขอใช้ บริ ก ารทางฟั งก์ ชัน การแจ้ งเตื อ น หรื อ SMS หรื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินและสัง่ พิมพ์ (print out) และ/หรื อ
บันทึก (save as) หลักฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนันได้
้ ที่ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในวันเดียวกันกับที่โอนเงินนัน้
3.10 การใช้ บริ การ Recommended Transaction
3.10.1 บริ การ Recommended Transaction เป็ นบริ การที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารจะช่วยอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
โดยการแสดงข้ อมูลธุรกรรมที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ทาเป็ นประจาไว้ ในแต่ละประเภทรายการ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่แสดงไว้
ดังกล่าวได้ ก่อนการทารายการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดต่อไป
3.10.2 ในการใช้ บริ การ Recommended Transaction ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมข้ อมูลธุรกรรมที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทา
ไว้ กบั ธนาคารและนาข้ อมูลดังกล่าวมาแสดงเพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การตามรายละเอียดในข้ อ 3.10.1
3.11 การใช้ บริ การเกี่ยวกับบัตรเครดิต
3.11.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอใช้ บตั รเครดิต รวมทังสามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้
้
บตั รเครดิตดังกล่าวได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่
ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.11.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปิ ดใช้ (Activate) บัตรเครดิตที่ธนาคารออกให้ ในชื่อผู้ขอใช้ บริ การ โดยจะต้ องกรอกข้ อมูลต่าง ๆ และรหัส
ประจาตัวบนหน้ าจอให้ ถูกต้ องครบถ้ วน ผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูขอใช้
บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่า หากบัตรเครดิตของผู้ขอใช้ บริ การเป็ นบัตรเสริ ม ผู้ถือบัตรหลักสามารถเปิ ดใช้ บตั รเครดิต
ที่เป็ นบัตรเสริ มได้ อนึ่ง เมื่อทารายการสาเร็ จ ให้ ถือว่าการเปิ ดใช้ บตั รเครดิตดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การและผู้ถือบัตรเสริ ม (กรณีผ้ ขู อใช้ บริ ก ารเป็ น
ผู้ถือบัตรหลักและทารายการเปิ ดใช้ บตั รเครดิตที่เป็ นบัตรเสริ ม) ทุกประการ
3.11.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถระงับหรื อยกเลิกการระงับ การใช้ บตั รเครดิตชัว่ คราวได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB
Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
และยอมรับว่า หากบัตรเครดิตของผู้ขอใช้ บริ การเป็ นบัตรเสริ ม ผู้ถือบัตรหลักสามารถระงับการใช้ บตั รเครดิตที่เป็ นบัตรเสริ มชัว่ คราวได้ และการยกเลิกการ
ระงับการใช้ บตั รเครดิตที่เป็ นบัตรเสริ ม จะต้ องกระทาโดยผู้ถือบัตรหลักเท่านัน้ แม้ วา่ ผู้ขอใช้ บริ การที่เป็ นผู้ถือบัตรเสริ มจะเป็ นผู้ระงับการใช้ บตั รดังกล่าวก็ ตาม
3.11.4 ผู้ข อใช้ บริ การตกลงและยอมรั บว่า ในกรณี ที่ ผ้ ูขอใช้ บริ การเพิ่ มหรื อ กาหนดใช้ บัตรเครดิตใน SCB Easy Application หรื อ ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ผู้ขอใช้ บริ การจะสามารถเลือกใช้ บตั รเครดิตในการ
ช าระค่ าสิ นค้ า บริ การ และ/หรื อ หนี อ้ ื่ น ใดตามที่ ธนาคารก าหนดให้ สามารถช าระด้ วยบัตรเครดิ ตได้ ผ่ าน SCB Easy Application หรื อ ผ่ านช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า โดยจะต้ องดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนด
ทังนี
้ ้ เมื่อทารายการสาเร็ จแล้ ว ให้ ถือว่าได้ มีการก่อให้ เกิดหนี ้บัตรเครดิตตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บตั รเครดิต
3.11.5 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่า หากบัตร
เครดิตของผู้ขอใช้ บริ การเป็ นบัตรเสริ ม ผู้ถือบัตรหลักสามารถใช้ สิทธิแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตที่เป็ นบัตรเสริ มได้ ทังนี
้ ้ เมื่อทารายการสาเร็ จแล้ ว ให้
ถือว่าการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การและผู้ถือบัตรเสริ ม (กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การเป็ นผู้ถือบัตรหลักและทารายการเปิ ดใช้ บตั รเครดิตที่
เป็ นบัตรเสริ ม) ทุกประการ
3.11.6 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application
หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่าการใช้
วงเงินและการชาระหนี ้ในส่วนดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามคูม่ ือ และข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บตั รเครดิต
3.11.7 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอใช้ บริ การดีจงั แบ่งชาระรายเดือน โดยการขอแบ่งชาระยอดรายการใช้ จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละรายการที่มี
ยอดใช้ จ่ายตามที่ธนาคารกาหนด และเลื อกระยะเวลาการผ่อนชาระ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.11.8 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอใช้ บริ การดีจงั โอนเงินเข้ าบัญชี โดยการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ าจากวงเงินบัตรเครดิต หรื อเบิกเงินสินเชื่อ
จากวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash และโอนเงินเข้ าบัญชี เงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับธนาคารซึ่งกาหนดใช้ ในบริ การ SCB Easy Application หรื อ
บริ การอิเล็กทรอนิกส์ อื่ นใดที่ธนาคารกาหนดเพิ่มเติมในภายหน้ า และเลือกวิธีการชาระหนี ้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy
Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.11.9 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม SCB Rewards หรื อ M Point (แล้ วแต่กรณี ) ในบัตรเครดิตได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่
ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
ทังนี
้ ้ ข้ อมูล M point ที่แสดงดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับมาจากบริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด ธนาคารจึงไม่อาจรับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้ หากผู้ขอใช้ บริ การมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องติดต่อกับบริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด โดยตรง
3.11.10 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอใช้ บริ การ 1 Point Redemption และแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคาร
กาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
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3.11.11ผู้ขอใช้ บ ริ การสามารถเรี ยกดู และ/หรื อ ขอใบแจ้ งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคาร
กาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่ มเติมในภายหน้ า
3.11.12 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอเปลี่ยนช่องทางการรับใบแจ้ งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคาร
กาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่ มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้
ช่องทางการรั บใบแจ้ งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ดังกล่าว ได้ แก่ ไปรษณี ย์ E-mail Address บริ การ SCB Easy Application หรื อช่องทางอื่น
ใดที่ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติมในภายหน้ า ในกรณีที่ธนาคารนาส่งใบแจ้ งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การตามช่องทางดังกล่าว
ให้ ถือว่า ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับใบแจ้ งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ดังกล่าวโดยถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
3.12 การใช้ บริ การเกี่ยวกับ QR Code
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถสร้ าง หรื อ สแกน QR Code เพื่อชาระ หรื อ รับชาระ ค่าสินค้ า บริ การ และ/หรื อหนี ้อื่นใด หรื อเพื่อบริ จาค ตามขันตอน
้
และวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติม
ในภายหน้ า
ในกรณี ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การสร้ าง QR Code เพื่ อชาระค่าสินค้ า และ/หรื อ บริ การ โดยให้ ร้านค้ าสแกน QR Code ดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและ
รับทราบว่า QR Code ที่ถูกสร้ างขึ ้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การเพื่อใช้ หกั ชาระค่าสินค้ า และ/หรื อ บริ การเท่านัน้ แต่ร้านค้ าจะเป็ นผู้ระบุจานวนเงินที่
ผู้ขอใช้ บริ การต้ องชาระ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินตามจานวนเงินที่ร้านค้ าระบุดงั กล่าวรวมทังค่
้ าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าบริ การใด ๆ
ที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคาร (ถ้ ามี) จากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การนัน้ ๆ และให้ ถือว่ารายการดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดก่อนการเริ่ มใช้ บริ การดังกล่าว
3.13 การใช้ บริ การเกี่ยวกับการขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก (Deposit account statement) ผ่าน SCB Easy Application ได้ โดยต้ องดาเนินการตาม
ขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนด
3.14 การใช้ บริ การเกี่ยวกับการซื ้อสินค้ า และ/หรื อ บริ การ
3.14.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเลือกซื ้อสินค้ า และ/หรื อ บริ การ จากร้ านค้ าตามที่ธนาคารกาหนด และส่งสินค้ า และ/หรื อ บริ การ ดังกล่าว
เป็ นของขวัญให้ แก่บุคคลอื่นซึง่ เป็ นผู้ใช้ บริ การ SCB Easy Application หรื อบริ การอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด (“ผู้รับ”) หรื อ ใช้ สินค้ า และ/หรื อ
บริ การ ดังกล่าวด้ วยตนเอง ผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารกาหนดตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคาร
และร้ านค้ ากาหนด
3.14.2 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ ชาระเงินค่าสินค้ า และ/หรื อ บริ การผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใด
ที่ธนาคารกาหนดสาเร็ จแล้ ว
(1) ระบบของธนาคารจะแจ้ งเตือน (Notification) ไปยังผู้รับตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การระบุไว้ และผู้รับจะต้ องกดรับสิทธิผ่าน SCB Easy
Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารกาหนด ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้ รับการแจ้ งดังกล่าว หรื อตามระยะเวลาที่ธนาคาร
หรื อร้ านค้ ากาหนด ทังนี
้ ้ เมื่อผู้รับกดรับสิทธิแล้ ว จะปรากฏ QR Code, Barcode หรื อรหัสอื่ นใด ซึง่ รหัสดังกล่าวจะมีเวลานับถอยหลัง ดังนัน้ ผู้รับจะต้ องใช้
รหัสดังกล่าวภายในเวลาที่กาหนดต่อหน้ าร้ านค้ าที่ระบุไว้ เท่านัน้ หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวหรื อผู้รับไม่ได้ กดรับสิทธิ ให้ ถือว่าผู้รั บสละสิทธิ์ รวมทังผู
้ ้ ขอใช้
บริ การและผู้รับไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรี ยกค่าเสียหายจากธนาคาร และ/หรื อ ร้ านค้ าแต่อย่างใด
(2) ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบข้ อมูลการซื ้อสินค้ า และ/หรื อ บริ การ สถานะเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้ า และ/หรื อ ข้ อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับสินค้ า และ/หรื อ บริ การ ผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารกาหนดได้ ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ซื ้อสินค้ า และ/หรื อ บริ การ ซึ่งจะได้ รับ QR Code, Barcode หรื อรหัสอื่นใด เพื่อนาไปแสดงต่อร้ านค้ าเพื่ อรั บสินค้ า และ/หรื อ บริ การนัน้ ผู้ขอใช้ บริ การ
จะต้ องใช้ QR Code, Barcode หรื อรหัสอื่นใดดังกล่าว ภายในเวลาและต่อหน้ าร้ านค้ า ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวหรื อผู้ขอใช้
บริ การไม่ได้ ใช้ รหัสดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การสละสิทธิ์ รวมทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ การไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรี ยกค่าเสียหายจากธนาคาร และ/หรื อ ร้ านค้ า
แต่อย่างใด
3.14.3 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่า ธนาคารเป็ นเพียงช่องทางและเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการซื ้อสินค้ า และ/หรื อ บริ การผ่าน
SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารกาหนดเท่านัน้ ดังนัน้ ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้ บริ การ ผู้รับ
หรื อบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ ้นจากสินค้ า และ/หรื อ บริ การใดๆ ทังสิ
้ น้ และหากผู้ขอใช้ บริ การพบปั ญหาหรื อมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้
บริ การจะต้ องติดต่อกับร้ านค้ าโดยตรง ทังนี
้ ้ การคืนสินค้ า และ/หรื อ บริ การ และ/หรื อ การคืนเงิน ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของร้ านค้ าโดยลาพัง
3.15 การใช้ บริ การเกี่ยวกับบัญชีกองทุน
3.15.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ ตามขันตอนและ
้
วิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่ นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติม
ในภายหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผย และ/หรื อ ส่ง ข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บริ ษัทจัดการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้ อมูลและ
ยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เพื่อประโยชน์ในการเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อ เข้ าถึงข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ เพื่อ
ให้ บริ การเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษัทจัดการ โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคาร และ/หรื อ บริ ษัทจัดการบันทึก และจัดเก็บข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในระบบ
ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธนาคาร และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการทาธุรกรรมอื่น ๆ กับธนาคาร และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ ในภายหน้ าด้ วย
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3.15.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรั บว่า ธนาคารเป็ นเพียงผู้อานวยความสะดวกในการส่งคาสั่งซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนใด ๆ ไปยัง
บริ ษัท จัด การผ่า น SCB Easy Application หรื อ ผ่านช่อ งทางอิเล็กทรอนิก ส์ป ระเภทอื่น ใดที่ธ นาคารกาหนดเท่านัน้ ดัง นัน้ หากผู้ขอใช้ บริ การพบ
ปั ญหาหรื อมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้ บริ การต้ องติดต่อกับบริ ษัทจัดการโดยตรง
3.15.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทาคาสั่งหรื อยกเลิกคาสั่ง ซื ้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนใด ๆ แบบทาคาสั่งไว้ ล่วงหน้ า ได้ ตามขัน้ ตอนและ
วิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทอื่นใดที่ธนาคารกาหนด ทัง้ นี ้ หากผู้ขอใช้ บริ การยกเลิก
หรื อไม่ใช้ บริ การ SCB Easy Application แล้ ว และไม่ได้ ยกเลิกคาสัง่ ที่ทาไว้ ล่วงหน้ าดังกล่าว ให้ ถือว่า คาสัง่ ที่ทาไว้ ล่วงหน้ ายังคงมีผลอยู่ตอ่ ไป
3.16 การใช้ บริ การเกี่ยวกับสมุดเช็ค
3.16.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถสัง่ ซื ้อสมุดเช็คได้ ไม่เกินกว่าจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยจะต้ องดาเนินการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคาร
กาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้
ธนาคารจะดาเนินการตามรายละเอียดรายการคาสัง่ ซื ้อและจัดส่งสมุดเช็คไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ ในรายการคาสั่งซื ้อก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหักเงินใน
จานวนเท่ากับค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคารรวมกับค่าภาษีใด ๆ จากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการคาสัง่ ซื ้อเท่านัน้
3.16.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่า ก่อนที่ผ้ ขู อใช้ บริ การจะใช้ สมุดเช็คที่สงั่ ซื ้อตามข้ อ 3.16.1 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเปิ ดใช้ (activate)
สมุดเช็คดังกล่ าวตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ด
ให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเปิ ดใช้ สมุดเช็คภายใน 60 วันนับจากวันที่ ทารายการสั่งซื ้อสมุดเช็ค (นับรวมวัน
สัง่ ซื ้อด้ วย) (กรณี ที่ทารายการหลัง 16.00 น. ให้ ถือว่าเป็ นการทารายการในวันถัดไป) หรื อตามระยะเวลาอื่นใดที่ธนาคารกาหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า
หากผู้ขอใช้ บริ การไม่เปิ ดใช้ สมุดเช็คภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่น สมุดเช็คดังกล่าวถูกตีกลับมาที่ธนาคารเนื่องจากไม่มีผ้ รู ับ
เป็ นต้ น สมุดเช็คนัน้ จะไม่สามารถใช้ งานได้ โดยธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ ค่าภาษี และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่ธนาคารได้ รับชาระไว้
แล้ ว และธนาคารไม่ต้องรั บผิดชอบไม่ว่าด้ วยประการใด ๆ ทังสิ
้ ้น นอกจากนี ้ ในกรณี ที่สมุดเช็คนัน้ อยู่ที่ธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ
ทาลายสมุดเช็คดังกล่าวได้
3.16.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการอายัดเช็คแต่ละฉบับซึ่งได้ เปิ ดใช้ ตามข้ อ 3.16.2 ได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน
SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.17 การใช้ บริ การเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
3.17.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากกับธนาคารได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.17.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรั บว่า ในกรณี ที่ภาพถ่าย และ/หรื อข้ อมูล ที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การไม่ถูกต้ องครบถ้ วน หรื อ
ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ ง ธนาคารมี สิทธิระงับชั่วคราว และ/หรื อ ปิ ดบัญชี เงินฝากเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
3.18 การใช้ บริ การเกี่ยวกับบัตรเงินสด
3.18.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอใช้ บริ การบัตรเดบิตและเปิ ดใช้ (Activate) บัตรเดบิตที่ธนาคารออกให้ ในชื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ ตามขัน้ ตอนและ
วิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.18.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถกาหนดวงเงินการเบิกถอนเงินสด และ/หรื อ การใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ า และ/หรื อ บริ การ ของบัตรเงินสด รวมทัง้
เรี ยกดูข้ อมูลรายการใช้ จ่ายเพื่ อซื ้อสินค้ า และ/หรื อ บริ การ คะแนน M Point และ/หรื อ ข้ อมูลอื่น ๆ ของบัตรเดบิตได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคาร
กาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
ทังนี
้ ้ ข้ อมูล M point ที่แสดงดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับมาจากบริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด ธนาคารจึงไม่อาจรับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้ หากผู้ขอใช้ บริ การมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องติดต่อกับบริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด โดยตรง
3.18.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถระงับหรื อยกเลิกการระงับ การใช้ บตั รเงินสดชั่วคราวได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB
Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลง
และยอมรั บว่า หากผู้ขอใช้ บริ การไม่ได้ ยกเลิกการระงับการใช้ บัตรเงินสดชั่วคราว ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ระงับการใช้ บตั รเงินสดชั่วคราว หรื อภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกบัตรเงินสดใบดังกล่าวได้
3.18.4 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถกาหนด PIN ใหม่ (Reset) เพื่อใช้ กับบัตรบริ การเงินด่วน (บัตรเอทีเอ็ม) และ/หรื อ บัตรเดบิต ได้ ตามขัน้ ตอน
และวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติม
ในภายหน้ า ทัง้ นี ้ บัตรบริ การเงินด่วน (บัตรเอที เอ็ม) และ/หรื อ บัตรเดบิต ดังกล่าวจะต้ องถู กกาหนดใช้ ในบริ การ SCB Easy Application หรื อบริ การ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ธนาคารกาหนดเพิ่มเติมในภายหน้ าด้ วย
3.19 การใช้ บริ การเกี่ยวกับบัตร Prepaid
3.19.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเติมเงินเข้ าบัตร SCB M Visa Prepaid, บัตรเติมเงิน PLANET SCB และ/หรื อ บัตร Prepaid อื่นใดตามที่
ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติมในภายหน้ า ของผู้ขอใช้ บริ การหรื อของบุคคลอื่นได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ จะต้ องเติมเงินไม่เกินวงเงินสูงสุดตามที่
ธนาคารกาหนดและไม่เกินยอดเงินคงเหลือสูงสุดที่กาหนดไว้ สาหรับบัตรประเภทนัน้ ๆ อนึ่ง ในกรณี การเติมเงินเข้ าบัตรครัง้ ใดมีจานวนสูงกว่าที่ธนาคาร
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กาหนด หรื อจะมีผลให้ ยอดรวมเงินคงเหลือในบัตรในขณะนัน้ ๆ มีจานวนสูงกว่าจานวนเงินที่กาหนดไว้ สาหรับบัตรประเภทนัน้ ๆ ระบบจะปฏิเสธรายการ
เติมเงินในครัง้ นันทั
้ งจ
้ านวนโดยไม่ถือเป็ นความผิดของธนาคารแต่อย่างใด
3.19.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเรี ยกดูข้อมูลรายการใช้ จ่าย คะแนน M Point และ/หรื อ ข้ อมูลอื่น ๆ ของบัตร SCB M Visa Prepaid และ/หรื อ
บัตร Prepaid อื่ น ใดตามที่ ธนาคารจะก าหนดเพิ่ ม เติม ในภายหน้ า ของผู้ ขอใช้ บ ริ การได้ ตามขัน้ ตอนและวิธี การที่ ธนาคารก าหนดผ่ าน SCB Easy
Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
ทังนี
้ ้ ข้ อมูล M point ที่แสดงดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับมาจากบริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด ธนาคารจึงไม่อาจรับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้ หากผู้ขอใช้ บริ การมีข้อสงสัยประการใด ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องติดต่อกับบริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด โดยตรง
3.19.3 บัตรเติมเงิน PLANET SCB (“บัตร PLANET SCB”)
ผู้ขอใช้ บริ ก ารสามารถท ารายการดังต่อ ไปนี ไ้ ด้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ ธนาคารกาหนดผ่ าน SCB Easy Application หรื อผ่ าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
(1) ขอใช้ บตั ร PLANET SCB และเปิ ดใช้ (Activate) บัตร PLANET SCB ที่ธนาคารออกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
(2) เติมเงินในบัตร PLANET SCB ได้ เฉพาะสกุลเงินบาทเท่านัน้ โดยนาเงื่อนไขข้ อ 3.19.1 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
(3) ซื ้อเงินตราต่างประเทศในบัตร PLANET SCB โดยหักเงินจากเงินบาทในบัตร PLANET SCB หรื อขายเงินตราต่างประเทศใน
บัตร PLANET SCB และให้ นาเข้ าเป็ นเงินบาทในบัตร PLANET SCB โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องตรวจสอบอั ตราแลกเปลี่ยนเงิ นในขณะที่ผ้ ูขอใช้ บริ การทา
รายการผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่ นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ าจาก
หน้ าจอการทารายการ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(4) โอนเงินเฉพาะสกุลเงิ นบาทในบัตร PLANET SCB ไปบัญ ชี เงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่ มีอยู่กับธนาคารและกาหนดใช้ ใน
บริ การ SCB Easy Application หรื อบัญชีเงินฝากอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนดเพิ่มเติมในภายหน้ า
(5) กาหนด PIN ของบัตร PLANET SCB
(6) ระงับหรื อยกเลิกการระงับการใช้ บตั ร PLANET SCB ชัว่ คราว
(7) รายการอื่นใดตามที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.20 การใช้ บริ การเกี่ยวกับบัญชีลงทุน
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปิ ดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และ/หรื อ บัญชีลงทุนใด ๆ กั บบริ ษัท หลักทรัพ ย์
ไทยพาณิ ชย์ จากัด (“SCBS”) ได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่
ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผย และ/หรื อ ส่ง ข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่ SCBS
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้ อมูลและยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เพื่อประโยชน์ในการเปิ ดบัญ ชี ใด ๆ กับ SCBS และ/หรื อ เข้ าถึง
ข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับ SCBS และ/หรื อ เพื่อให้ บริ การเกี่ ยวกับการลงทุนของ SCBS โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคาร และ/หรื อ SCBS
บันทึก และจัดเก็บข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในระบบฐานข้ อมูลลูกค้ าของธนาคาร และ/หรื อ SCBS เพื่อประโยชน์ในการทาธุรกรรมอื่น ๆ กับธนาคาร และ/หรื อ
SCBS ในภายหน้ าด้ วย
3.21 การใช้ บริ การเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอสินเชื่ อ Speedy Loan สินเชื่อ Speedy Cash สินเชื่อรถยนต์ และ/หรื อสินเชื่อประเภทอื่น ๆ จากธนาคาร รวมทัง้
สามารถตรวจสอบสถานะการขอสินเชื่อได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภท
อื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.22 การใช้ บริ การ Voice Command (บริ การสัง่ งานด้ วยเสียงผ่าน Siri iOS)
3.22.1 กรณี ผ้ ูขอใช้ บริ การประสงค์ จะเลื อกใช้ บริ การ Voice Command ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องปฏิบัติตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคาร
กาหนดก่อนการเริ่ มใช้ บริ การดังกล่าว โดยผู้ขอใช้ บริ การรั บทราบและตกลงว่า ภายหลังการตัง้ ค่าบริ การ Voice Command ในครั ง้ แรก ผู้ขอใช้ บริ การ
สามารถเข้ าถึงบริ การใด ๆ ใน SCB Easy Application ตามที่ ธนาคารกาหนดได้ โดยไม่ต้องใส่รหัสประจาตัว แต่ในการทารายการ และ/หรื อ ใช้ บริ การ
ดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การอาจต้ องใส่รหัสประจาตัวหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดสาหรับบริ การแต่ละประเภท และให้ ถือว่าการ
ทารายการ และ/หรื อ ใช้ บริ การ ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
3.22.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงบริ การ Quick Balance เพื่อสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคาร
ซึง่ กาหนดใช้ ในบริ การ SCB Easy Application หรื อบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
โดยการสั่งงานด้ วยเสี ยงผ่าน Siri iOS และไม่ ต้อ งใส่รหัส ประจ าตัว ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนด ผ่ าน SCB Easy Application หรื อผ่ าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.22.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงบริ การเติมเงินเข้ าบัตร Easy Pass หรื อบริ การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ โดยการสัง่ งานด้ วยเสียงผ่าน Siri
iOS โดยไม่ต้องใส่รหัสประจาตัว แต่ในการทารายการเติมเงินเข้ าบัตร Easy Pass หรื อรายการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องใส่รหัสประจาตัว
ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนด ผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้
บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
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3.22.4 ในการใช้ บริ การ Voice Command ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารส่ง และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ น ให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การ
ภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ บริ การ Voice Command และเพื่อการเชื่อมต่อ Siri iOS และบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
3.23 การใช้ บริ การฝากเงินหรื อถอนเงินผ่านตัวแทนของธนาคาร
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการฝากเงินหรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคารและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
ผ่านตัวแทนของธนาคารได้ โดยต้ องทารายการตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.24 การใช้ บริ การเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของนิตบิ ุคคล
3.24.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่า นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นเจ้ าของบัญชีเงินฝากของนิติบคุ คลได้ ให้ ความยินยอมแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ นาบัญชีเงินฝากของ
นิติบุคคลมากาหนดใช้ ในบริ การ SCB Easy Application ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การใช้ บริ การอยู่ รวมทัง้ ให้ อ านาจผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้มีอ านาจทารายการ และ/หรื อ
ธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของนิตบิ คุ คลผ่านบริ การ SCB Easy Application
3.24.2 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการ และ/หรื อ ธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของนิติบุคคลผ่านบริ การ SCB Easy Application ได้ ตาม
ขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนด โดยในกรณี ดงั กล่าว ให้ คาว่า “บัญชีผ้ ูขอใช้ บริ การ” ที่ระบุในข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนัน้ ๆ
หมายความถึงบัญชีเงินฝากของนิตบิ คุ คล
3.25 การใช้ บริ การมีตงั ค์
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการขอรั บค่าจ้ างก่อนกาหนดตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่นายจ้ างของผู้ขอใช้ บริ การอนุมตั ิ
ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การเข้ าร่ วมโครงการมีตงั ค์แล้ วเท่านัน้
3.26 การใช้ บริ การเกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นกู้
ผู้ข อใช้ บริ การสามารถท ารายการจองซื อ้ หุ้นกู้ ตามขัน้ ตอนและวิธี การที่ ธนาคารก าหนดผ่ าน SCB Easy Application หรื อผ่ านช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.27 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสาร (Mailing Address)
3.27.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสารสาหรับผลิตภัณฑ์/บริ การต่าง ๆ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคาร
กาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.27.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะมีผลให้ ธนาคารสามารถติดต่อ ส่งเอกสาร และ/หรื อทวงถามหนี ้ ตามที่อยู่
ใหม่ของผู้ขอใช้ บริ การได้
3.27.3 การจัดส่งใบแจ้ งยอดรายการบัตรเครดิต ใบแจ้ งหนี ้สินเชื่อ และ/หรื อ เอกสารต่าง ๆ ไปยังที่อยู่ใหม่จะมีผลในรอบบัญชีบตั รเครดิตหรื อ
รอบใบแจ้ งหนี ้ถัดไป หรื อตามระยะเวลาอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด
3.28 การใช้ บริ การ Google my Business ผ่าน SCB
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถท ารายการขอใช้ บริ การ Google my Business ผ่าน SCB ตามขัน้ ตอนและวิธี การที่ธนาคารก าหนดผ่ าน SCB Easy
Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทอื่ นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูขอใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและ
ยอมรับว่า ธนาคารเป็ นเพียงช่องทางเพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การสามารถขอใช้ บริ การ Google My Business กับ Google เท่านัน้ ธนาคารไม่ได้
เป็ นผู้ให้ บริ การดังกล่าวแต่อย่างใด
3.29 การใช้ บริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (SCB Direct Debit)
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการขอใช้ บริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (SCB Direct Debit) ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy
Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.30 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรั บว่า ธนาคารจะส่ งข้ อมูลใด ๆ เกี่ ยวกับบริ การ SCB Easy Application ให้ แก่ ผ้ ูขอใช้ บริ การผ่านทาง E-mail
Address ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้ กบั ธนาคาร ก็ต่อเมื่อ E-mail Address ดังกล่าวได้ ผ่านการยืนยันจากผู้ขอใช้ บริ การตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนด
แล้ วเท่านัน้
3.31 ผู้ขอใช้ บริ การยอมรั บว่า บริ การบางประเภท ธนาคารได้ นาข้ อความหรื อข้ อมูลมาจากบุคคลภายนอก หรื อธนาคารได้ เชื่อมต่อระบบของ
ธนาคารไปยังข้ อมูลของบุคคลภายนอก ธนาคารจึงไม่สามารถรั บรองความถูกต้ องสมบูรณ์ ของข้ อความหรื อข้ อมูล ดังกล่าวได้ รวมถึงธนาคารไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องและไม่ได้ ให้ การรับรองหรื อรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้ า บริ การ ข้ อเสนอ รายการส่งเสริ มการขาย และ/หรื อ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผลิต และ/หรื อ
ให้ บริ การ โดยบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการนาข้ อความหรื อข้ อมูลดังกล่าว
ไปใช้ และ/หรื อ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ ้นจากสินค้ า และ/หรื อ การให้ บริ การใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4. ควำมสมบูรณ์ ของกำรใช้ บริกำร หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้ บริกำร
4.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่าวิธีการดาเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามข้ อ กาหนดและเงื่อนไขการใช้
บริ การนี ้เป็ นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ ระหว่างผู้ขอใช้ บริ การและธนาคาร รวมทังรั้ บรองว่าเอกสาร และ/หรื อ ข้ อมูลใด ๆ ที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอ
ใช้ บริ การด้ วยวิธีการดังกล่าวนัน้ เป็ นเอกสาร และ/หรื อ ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และถูกต้ องแท้ จริ งเสมือนเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรทุกประการ และใช้
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บังคับได้ ระหว่างผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้ อ งแล้ ว ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่ต้อ งตรวจสอบข้ อ มูล ชื่อ บัญ ชีเงินฝาก และ/หรื อ รายละเอียดใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับรายการการใช้ บริ การในครัง้ นัน้ ๆ ว่าถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่ด้วย
4.2 ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่า ภาพถ่าย ข้ อมูลทางชีวภาพ (Biometric) (เช่น ลายนิว้ มือ ใบหน้ า เป็ นต้ น) เอกสาร และ/หรื อ ข้ อมูลใด ๆ ที่ธนาคาร
ได้ รับ และ/หรื อ จะได้ รับในภายหน้ าจากผู้ขอใช้ บริ การผ่านบริ การอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นจริ งทุกประการ
โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารจัดเก็บข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในระบบฐานข้ อมูลลูกค้ าของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการให้ บริ การของธนาคาร และ/หรื อ
การใช้ ทาธุรกรรม และ/หรื อ ใช้ บริ การอื่น ๆ ของผู้ขอใช้ บริ การกับธนาคาร
ในกรณีที่ภาพถ่าย ข้ อมูลทางชีวภาพ (Biometric) เอกสาร และ/หรื อ ข้ อมูลที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอใช้ บริ การไม่ถกู ต้ อง ไม่ครบถ้ วน หรื อไม่
เป็ นจริ ง ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิไม่ให้ บริ การ หรื อระงับ หรื อยกเลิกการทาธุรกรรม และ/หรื อ การใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อบริ การอื่น
ใด เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
4.3 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่าการกระทาใดๆ ผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้ กระทาไปโดยการใช้ รหัสประจาตัว และ/หรื อ โดยการใช้ บริ การ Pre-login ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้แล้ ว ให้
ถือ ว่าถูกต้ อ งสมบูร ณ์ แ ละผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ โดยผู้ข อใช้ บริ การไม่ต้อ งลงลายมื อชื่ อ ในเอกสารใด ๆ ทั ้งสิ ้น และผู้ข อใช้ บ ริ ก ารตกลง
รับผิดชอบการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้กระทาด้ ว ยตนเอง ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะเกิดขึ ้นโดยผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลใด และไม่วา่ จะด้ วย
เหตุใด ๆ ก็ตาม นอกจากนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าการใช้ รหัสประจาตัวถือเป็ นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
4.4 กรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เพื่อประโยชน์ในการใช้ บริ การ ธนาคารอาจเรี ยกให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การจัดทาเอกสาร
ตามรู ปแบบที่ธนาคารกาหนด และ/หรื อนาส่งเอกสารให้ แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาอันสมควร
4.5 ผู้ขอใช้ บริ การจะเปลี่ยนแปลง หรื อระงับ หรื อยกเลิก รายการโอนเงิน และ/หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า/บริ การ และ/หรื อ รายการธุรกรรมใด ๆ
ภายหลังจากที่ได้ จดั ส่งรายการนัน้ ๆ ให้ แก่ธนาคารผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์แล้ วไม่ได้ ยกเว้ นกรณี ทารายการแบบทาคาสั่งไว้ ล่วงหน้ า ผู้ขอใช้
บริ การอาจทาการแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง หรื อระงับ หรื อยกเลิกรายการนันผ่
้ านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ หรื อช่องทางอื่นใด ก่อนวันที่ธนาคารจะได้ กระทา
การใดๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามรายการนันหรื
้ อภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดได้ ทังนี
้ ้ ตามขันตอน
้
และวิธีการที่ธนาคารกาหนด
4.6 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า เมื่อธนาคารได้ ดาเนินการตามคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อ รายการการใช้ บริ การแล้ ว ถือว่าธนาคารได้ ให้ บริ การโดย
ถูกต้ องครบถ้ วนและมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ และในกรณี ที่เป็ นการขอใช้ สินเชื่อ หรื อทาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญ ชีกองทุน ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การ
ได้ รับสินเชื่อ หรื อได้ รับบริ ก ารจากธนาคารโดยถูกต้ อ งครบถ้ วน และมี ผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่ต้อ งคืนเงินค่าธรรมเนี ยม
ค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่ธนาคารได้ รับชาระไว้ แล้ วไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4.7 ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน หรื อการดาเนินการของธนาคารกับบัญชี
หรื อการใช้ วงเงินสินเชื่อ (ถ้ ามี) ของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการที่ธนาคารให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ธนาคารได้ จดั ทาขึน้
ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ มีความถูกต้ องและผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
4.8 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าในกรณีที่บญ
ั ชีผ้ ขู อใช้ บริ การได้ เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ยังคงมีผลใช้ บงั คับ
สาหรับบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การที่ได้ เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ด้ วยทุกประการ
4.9 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ บริ การ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์นีต้ ามอัตราและ
เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การทุกประเภทที่มีอยู่กับธนาคารได้
4.10 ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้นแก่ธนาคาร และ/หรื อ บุคคลใด ๆ เนื่องจากการให้ บริ การหรื อการดาเนินการใด ๆ ตามความประสงค์
ของผู้ขอใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี โ้ ดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรื อในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ บริ การเพื่อกิจการใดซึ่ งขัดต่อกฎหมายหรื อ
ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ทารายการผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชาระหนี ้ที่เกี่ยวข้ องกับการพนัน ซื ้อขายอาวุธ หรื อ
สนับสนุนการก่อการร้ าย ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมดทุ
้
กประการ
4.11 ข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ จากบริ การของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลเกี่ย วกับสถานะเช็ค จานวนเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่
เพียงพอสาหรับการจ่ายเงินตามเช็ค อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย ข้ อมูลการลงทุน หรื อข้ อมูลอื่นใด เป็ นเพียงข้ อมูลในเบื ้องต้ น
เท่านัน้
4.12 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิเพิ่ม เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ รวมทังค่
้ าธรรมเนียม ค่าใช้ บริ การ และค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละประเภทบริ การที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การผ่านระบบของธนาคารได้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ผูกพันปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ บริ การ และค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดย
ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าโดยการปิ ดประกาศ ณ สานักงานหรื อสาขาของธนาคาร และ/หรื อ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อ มีหนังสือ
แจ้ งไปยังผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ โดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ อนึ่ง
หากการเพิ่ม หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าวเป็ นผลให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายหรื อมีภาระความรั บผิดชอบ
เพิ่มขึน้ ในกรณี ที่ธนาคารไม่ได้ รับแจ้ งการคัดค้ านการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ขอใช้ บริ การภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ระบุใน
ประกาศ และ/หรื อ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อ หนังสือแจ้ งไปยังผู้ขอใช้ บริ การ ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การยินยอมและไม่มีข้อคัดค้ านข้ อกาหนดและเงื่อนไข
การใช้ บริ การ ที่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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4.13 ผู้ข อใช้ บริ การตกลงยอมรั บ ผูกพัน และปฏิบัติตามระเบีย บ ข้ อ กาหนดและเงื่ อ นไข รวมถึงคู่มื อ และเอกสารอธิ บายวิธีการใช้ บ ริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ธนาคารกาหนด ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับหรื อถือว่าได้ รับไว้ แล้ วในวันที่ทาคาขอใช้ บริ การ รวมทังตามที
้
่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม
แก้ ไข หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า ซึง่ ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ด้ วย
5. กำรดำเนินกำรกรณีพบข้ อผิดพลำด
ในกรณีที่ผ้ ูขอใช้ บริ การพบว่ามีข้อผิดพลาดหรื อมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบโดยเร็ วที่
SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยอย่างน้ อยต้ องแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทารายการ สถานที่ตงของเครื
ั้
่ องเทอร์ มินอล เลขที่บัญชี เงินฝาก
และ/หรื อ บัญชีสินเชื่อ (ถ้ ามี) ของผู้ขอใช้ บริ การและของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ประเภทของรายการ จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อออก รวมทังข้
้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทา
รายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การจะร่ วมมือกันดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและสอบสวนหาสาเหตุ
ของข้ อผิดพลาด รวมถึงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ ว ทัง้ นี ้ ธนาคารจะแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคาร
เห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรื อไปรษณีย์ หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม
6. ควำมรับผิดและข้ อยกเว้ นควำมรับผิดของธนำคำร
6.1 บรรดาการกระทาใดๆ ที่ธนาคารได้ กระทาไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ และ/หรื อ ตามข้ อมูลที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ แจ้ งต่อธนาคาร และ/หรื อ
ตามคาร้ องขอของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การใด ๆ ของธนาคาร ไม่ว่าที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้หรื อที่ จะมีขึ ้นภายหน้ า ให้ มี
ผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ ้นแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ และ/หรื อ ผู้รับเงิน และ/หรื อ บุคคลใด ๆ
ไม่วา่ จะโดยประการใดทังสิ
้ ้น เว้ นแต่
(1) เกิดจากธนาคารจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงไม่ปฏิบตั ิตามคาขอใช้ บริ การ หรื อคาสัง่ โอนเงิน หรื อคาสัง่ ชาระเงิน หรื อ
คาสัง่ ระงับการโอนเงิน หรื อคาสั่งระงับการชาระเงิน หรื ออายัดหรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัว หรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการของผู้ขอใช้ บริ การ และเกิด
รายการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารขึ ้น ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อ ข้ อมูล และ/หรื อ แจ้ งขอระงับการโอนเงิน และ/หรื อ
แจ้ งขอระงับการชาระเงิน หรื ออายัดหรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวโดยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้แล้ ว หรื อ
(2) เกิดรายการโอนเงิน หรื อรายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ ผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารก่อนที่ธนาคารจะได้ ส่งมอบรหัส
ประจาตัว และ/หรื อ อุปกรณ์เพื่อการทารายการให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ หรื อ
(3) เกิดรายการโอนเงิน หรื อรายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ ผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารโดยมิชอบและมิใช่ความผิด
ของผู้ขอใช้ บริ การ
6.2 ในกรณี ที่ธนาคารได้ ให้ บริ การ หรื องดเว้ นการให้ บริ การใดๆ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ เมื่ อเกิดกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ ผู้ข อใช้ บริ การ
ตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ บุคคลใดทังสิ
้ ้น
(1) ผู้ขอใช้ บริ การมีเงินในบัญชีไม่พอ หรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
(2) การโอนเงิน และ/หรื อ ชาระเงินนัน้ จะเป็ นผลให้ ยอดหนี ้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ผ้ ขู อใช้ บริ การตกลงกับธนาคาร (ถ้ ามี)
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย
(4) ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงิน และ/หรื อ ชาระเงิน และ/หรื อ ให้ บริ การ อยู่แล้ วก่อนหรื อใน
ขณะที่ทารายการโอนเงิน และ/หรื อ ชาระเงิน และ/หรื อ ใช้ บริ การนัน้
(5) ผู้ขอใช้ บริ การไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ผิ ิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
(6) เป็ นเหตุสดุ วิสยั
7. กำรระงับ และ/หรือ กำรยกเลิกกำรให้ บริกำร
7.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้ บริ การ หรื อระงับ หรื อยกเลิกการให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งประเภทใด หรื อทังหมด
้
เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้ นแต่กรณีที่ธนาคารเห็นว่าการดาเนินการตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ หรื อกิจการ
หรื อการดาเนินกิจการของผู้ขอใช้ บริ การอาจเป็ นการขัด ต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีพฤติการณ์อนั น่า
เชื่อว่ามีการใช้ บริ การหรื อการทารายการในลักษณะ Robot หรื อโดยทุจริ ตหรื อโดยมิชอบไม่ว่าด้ วยประการใดๆ หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดซึง่ ไม่อาจแจ้ ง
ล่วงหน้ าได้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยเร็ ว
7.2 กรณี ผ้ ูขอใช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรื อทุกประเภทก็ตาม จะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
หรื อแจ้ งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทังนี
้ ้ ธนาคารมีสิทธิเรี ยกเก็บค่า ธรรมเนียม ค่าบริ การ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์โดยหักเงินจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การได้ จนกว่าจะมีการยกเลิกบริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้
8. กำรบันทึกและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
8.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงให้ ธนาคารสามารถบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับธนาคาร และ/หรื อ จัดเก็บ และ/หรื อ บันทึก และ/
หรื อ ประมวลผลข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ รายการการใช้ บริ การ และ/หรื อ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุ งการบริ การของธนาคาร และ/หรื อ เพื่อการใด ๆ ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และเพื่อเป็ นหลักฐานการบริ การและรายการใช้
บริ การ โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ใช้ บนั ทึกการสนทนาและข้ อมูลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานอ้ างอิงต่อผู้ขอใช้ บริ การได้ ตามกฎหมาย โดยผู้ขอใช้ บริ การจะไม่
โต้ แย้ งแต่ประการใดทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ ธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องบันทึกหรื อเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรื อ ข้ อมูลดังกล่าว
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8.2 ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารส่ง และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของผู้ขอใช้ บริ การ (ข้ อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน หรื อข้ อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็ นผู้ขอใช้ บริ การ) ให้ แก่ Google บริ ษัทในกลุ่มของ Google และ/หรื อ นิติบุคคลหรื อบุคคลใด ๆ ที่
ธนาคารเป็ นคู่สัญญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้วย ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถศึกษา
รายละเอียดการดาเนินการส่ง และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ Google รวมทังการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลของ Google ได้ จากหัวข้ อ "How Google uses data when you
use our partners' sites or apps" ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรื อ URL อื่นตามที่ Google กาหนด
8.3 ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานสินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริ หารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรื อ ปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร
ของบุคคลที่ธนาคารเป็ นผู้จาหน่าย เป็ นตัวแทน หรื อมี ความเกี่ยวข้ องกับธนาคาร และ/หรื อของบุคคลอื่น และ/หรื อ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะ
เกิด การทุจริ ต ธุรกรรมที่ มีเหตุอัน ควรสงสัย และ/หรื อ เพื่ อ วัตถุประสงค์ อื่ น ใดที่ไม่ ต้อ งห้ ามตามกฎหมาย และ/หรื อ เพื่ อ ปฏิบัติตามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ใช้ บงั คับกับธนาคาร รวมทังยิ
้ นยอมให้ ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคาร (ซึ่งขณะนี ไ้ ด้ แก่ (1) บริ ษั ท หลักทรั พย์ จัดการกองทุนไทยพาณิ ชย์ จากัด (2) บริ ษั ท หลักทรั พย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด (3) บริ ษัท ไทย
พาณิชย์โพรเทค จากัด (4) บริ ษัท เอสซีบี อบาคัส จากัด (5) บริ ษัท ดิจิทลั เวนเจอร์ ส จากัด (6) บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด )
ผู้สอบบัญ ชี ผู้ ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง พันธมิตรทางธุรกิจ นิติบุคคลหรื อบุคคลใด ๆ ที่
ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ Cloud Computing โดยยินยอมให้ ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวได้
ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานสินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การวิเคราะห์
ข้ อมูล ให้ ใช้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร และ/หรื อบุคคลดังกล่าว และ/หรื อเสนอบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร
และ/หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย นอกจากนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคล ข้ อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ ้วมือ ใบหน้ า เป็ นต้ น) ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลการทาธุรกรรม ข้ อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทกุ ประเภท และ/หรื อ
ข้ อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ขอใช้ บริ การ ให้ แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทารายงานสินทรัพย์รวม การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การบริ หารกิจการของธนาคาร เสนอ ให้ ใช้ และ/หรื อ ปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร ของบุคคลที่ธนาคารเป็ นผู้จาหน่าย
เป็ นตัวแทน หรื อมีความเกี่ยวข้ องกับธนาคาร และ/หรื อของบุคคลอื่น และ/หรื อเพื่ อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ให้ ความยินยอมนี ้
ยังคงมีอยู่ แม้ วา่ ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่ได้ ทาธุรกรรมกับธนาคารต่อไปแล้ วก็ตาม
9. ข้ อมูลกำรติดต่ อและกำรส่ งคำบอกกล่ ำว
9.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าสามารถกาหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถื อ และ E-mail Address เพื่ อเป็ นช่องทางในการรั บ-ส่งข้ อมูลกับธนาคารหรื อ
สาหรับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภทได้ เพียง 1 เลขหมาย และ 1 E-mail Address เท่านัน้
9.2 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การเปลี่ ยนแปลงที่อยู่/ที่ตงส
ั ้ านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรื อ E-mail Address จากที่ระบุไว้ เดิมในใบคาขอใช้ บริ การ
หรื อคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ (ถ้ ามี) จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยแจ้ งได้ ที่สาขาของธนาคาร หรื อช่องทางอื่ นใดที่
ธนาคารกาหนด
9.3 เอกสารหรื อ หนังสื อ ใดๆ ที่ ธ นาคารส่ งไปยังผู้ข อใช้ บ ริ ก าร หรื อ ผู้ติด ต่อ ประสานงาน (Contact Person) (ถ้ า มี ) ตามที่ อ ยู่ และ/หรื อ
สานักงาน และ/หรื อ E-mail Address ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การ หรื อคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ (ถ้ ามี) แล้ ว ให้ ถือว่าได้
ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้ บริ การได้ ทราบข้ อความในเอกสาร หนังสือ หรื อข้ อมูลนันๆ
้ แล้ ว
9.4 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยินยอมให้ ธนาคารส่งข้ อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ข้ อมูลทางการตลาด
และรายการส่งเสริ มการขาย เป็ นต้ น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น และผู้ขอใช้ บริ การ
รับทราบว่า ผู้ขอใช้ บริ การสามารถบอกเลิกหรื อปฏิเสธการรับข้ อมูลดังกล่าวได้ ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
10. กฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึน้
เกี่ยวกับการใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้
_______________________________
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