ข้อตกลงและเงื อนไขทั วไปในการใช้บริก าร บั ญ ชี ทีทีบี กระแสรายวัน ทั วไป
1. ลักษณะผลิต ภัณ ฑ์
1.1. เปนบัญชีกระแสรายวันประเภทไม่มด
ี อกเบีย และไม่มส
ี มุดคู่ฝาก
1.2. ธนาคารจะจั ด ส่ ง ใบแจ้ ง รายการเดิ น บัญ ชี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronic statement) เปนรายเดื อ นให้ แ ก่ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารทาง
ไปรษณียอ
์ ิเล็กทรอนิกส์ (email Address) ทีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการมีการเปลียนแปลง email
address ดั ง กล่าว ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารสามารถแจ้ง การเปลียนแปลงผ่ า นช่ อ งทางอิ เล็ค ทรอนิ ก ส์ ธนาคาร ได้ แก่ ttb biz touch
application และ/หรือ ttb business click หรือ ttb business one หรือ ช่อ งทางอืนทีจะเพิ มเติม ในอนาคต หรื อ ติ ด ต่ อสาขา
ธนาคารทัวประเทศ ไม่นอ
้ ยกว่า 60 วัน ก่อนวันครบกําหนดจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ ในแต่ละเดือน
1.3. บัญชีนี ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ นําไปเปนหลักประกัน หรือ ก่อภาระผูกพั น เหนือสิทธิการรับเงินในบัญชีให้แก่บุคคลหรือนิติบค
ุ คล
อืนได้ เว้นแต่จะได้รบ
ั ความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคาร
2. การเปดบัญ ชี
2.1. การเปดบัญ ชี ผู้ ขอใช้บริการต้อ งเปดบัญ ชีครังแรก ขันตา 10,000 บาท โดยชือบัญ ชีเงินฝากต้องเปนชือบุคคลหรือ นิติบุคคลที
เปนเจ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปดบัญชีแทนผู้อน
ื หรือให้ผู้อนมาใช้
ื
บญ
ั ชี
3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณ ฑ์
3.1. ในการถอนเงิน ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิก-ถอนได้ทุก สาขาธนาคาร โดยใช้สมุ ดเช็คของธนาคาร หรือโดยวิธก
ี ารอืนทีธนาคาร
อาจประกาศเพิ มเติม
3.2. ผูข
้ อใช้บริการสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กง
ิ ( electronic banking)
4. ดอกเบี ย และค่าธรรมเนียม
4.1. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าประกาศธนาคารตามตาราง 3 (อัต ราค่าบริการต่า งๆ เบี ยปรับทีเกียวเนีองกับเงินฝาก เงิน ให้สินเชือ
และค่าบริ การอืนๆ) อาจมีการประกาศเปลียนแปลง โดยธนาคารจะปดประกาศไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร และ/หรือประกาศ
ผ่านหน้า Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันมีผลบังคับ
4.2. อัตราค่าธรรมเนียมสมุดเช็คและค่าธรรมเนียมรายปทีธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการให้เปนไปตามประกาศธนาคารสํ าหรับ
บัญ ชี ทีที บี กระแสรายวั นทัวไป อัต ราค่ าธรรมเนีย มอืนๆ ทีธนาคารมีสิท ธิเรีย กเก็บจากผู้ ขอใช้ บ ริการนอกเหนือ ไปจากตาม
เงือนไขของบัญชี ทีทบ
ี ี กระแสรายวันทัวไป ให้เปนไปตามหลักเกณฑ์สําหรับเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารตามปกติ
4.3. ธนาคารสามารถเปลียนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีไม่ทํา ให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ โดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทําการ
ของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30
วัน ก่ อนวั นมี ผ ลบัง คับ การแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขและค่ าธรรมเนีย มทีทํา ให้ ผู้ข อใช้บ ริ ก ารเสี ย ประโยชน์ ต้ อ งได้ รับ ความ
ยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน
5. หลักเกณฑ์ทั วไป
5.1. ผู้ขอใช้บริการจะถอนเงินจากบัญ ชีโดยการใช้เช็ค หรือโดยการใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิต หรือบัตรอืนทีธนาคารมอบให้ไ ว้เพื อ
ใช้กบ
ั บริการอืนทีอาจมีขึนต่อไปในภายหน้าจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บริการ
5.2. ในกรณี ทีธนาคารเพิ มบริก ารเพื อใช้กับบั ญ ชีเงิน ฝากกระแสรายวัน ถ้ า ผู้ ข อใช้บริการได้ ใช้บ ริก ารนันกับบัญ ชีเ งินฝากกระแส
รายวันของผู้ ข อใช้บริการ ไม่ว่าผู้ ขอใช้ บริการจะได้ แสดงความจํานงขอใช้บริการต่อธนาคารหรือไม่ก็ต าม ให้ถือว่า เปนการ
แสดงความจํานงต่อธนาคารในทันทีทีผูข
้ อใช้บริการได้ใช้บริการนัน
5.3. ในกรณีท ผู
ี ้ ขอใช้บริการถอนเงินจากบัญชีโดยการใช้เช็ค ผู้ขอใช้บริการจะลงลายมือชือหรือ มอบอํานาจให้ผู้อืนลงลายมือชือใน
เช็คในฐานะผู้สังจ่ายเงินให้เปนไปตามตัวอย่างทีให้ไว้กับธนาคารและปฏิบต
ั ใิ ห้ครบถ้วนตามเงือนไขทีแจ้งไว้ต่อธนาคาร
5.4.ถ้ามีผู้นําเช็คซึงสังจ่ายเงินจากบัญ ชีของผู้ขอใช้บริการมาขึนเงินพร้อมกันหลายฉบับแต่เงินทีคงเหลือในบัญ ชีของผู้ขอใช้บริการ
มีไม่พ อจ่ายได้ครบทุกฉบับ ผู้ขอใช้บริการยอมให้อยู่ในดุลยพิ นจ
ิ ของธนาคาร ทีจะพิ จารณาว่าสมควรจะจ่ายเงินตามเช็คฉบับ
ใดก็ได้
5.5. ถ้าปรากฏว่าเช็คซึงสั งจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการ มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ แก้ไขเปลียนแปลง หรือมีลักษณะเปนพิ รุธชวนให้
สงสัยว่า มีการทุจริต ผู้ขอใช้บริการยอมให้ธนาคารระงับการจ่า ยเงินตามเช็คฉบับนันได้ และยอมสละสิทธิเรีย กร้องค่าเสียหาย
อันอาจเกิดขึนเนืองจากการระงับการจ่ายเงินนัน นอกจากนีผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่รับเช็ค
ต่างธนาคารทีมีรอยขีดฆ่า ขูดลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆ ลงบนเช็คเพื อเข้าบัญชีของผู้ขอใช้บริการได้ และผู้ขอใช้บริการตกลง
สละสิ ท ธิในการเรี ย กร้ องค่ าเสี ย หายอัน อาจเกิ ด ขึ นเนื องจากการระงับ การจ่ า ยเงิน หรือ การปฏิ เสธไม่รับ เช็คต่ า งธนาคาร
ดังกล่าว
5.6. ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารจะไม่ ใช้ ป ากกาที สามารถลบข้ อ ความได้ ในการกรอกข้อ มู ล ในสมุ ด เช็ ค ถ้ า ผู้ข อใช้ บ ริก ารปฏิ บั ติ ผิ ด เงือนไขที
ธนาคารกําหนด ธนาคารจะไม่รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายอันเกิด จากการทีธนาคารจ่ายเงินตามเช็คทีมีการ (ก) แก้ไขชือผู้รับ
เงิน บนเช็ค (ข) แก้ ไขลายเซ็น ของผู้ ขอใช้ บริการ (ค) แก้ไ ขจํา นวนเงินในเช็ค หรือ (ง) แก้ไขข้อความใดๆในเช็ค ทีเกิด จากการใช้
ปากกาทีสามารถลบข้อความได้ ธนาคารถือว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติผิดโดยจงใจของผู้
ขอใช้บริการ การกระทํา ของธนาคารเปนไปตามการค้าปกติ และสุจริต ผู้ขอใช้บริการมิอาจปฏิเสธผลของความเสีย หายโดย
อ้างเหตุแห่งความไม่รู้ เหตุสุดวิสัย หรือ อ้างเหตุดังกล่าวว่าเกิดจากการกระทําของผู้อนได้
ื
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5.7. ถ้ามีเช็คสังจ่ายเงินจากบัญชีผข
ู้ อใช้บริการ โดยทีเงินคงเหลือในบัญชีไม่พ อจ่ายตังแต่ 2 ครังขึนไป ให้ถือว่าผูข
้ อใช้บริการปฏิบัติ
ผิดสัญญา และผูข
้ อใช้บริการยอมให้ธนาคารใช้ดล
ุ ยพิ นจ
ิ ปดบัญชีของผูข
้ อใช้บริการได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป
5.8. ในกรณีทธนาคารได้
ี
ผ่อนผันจ่ายเงินจากบัญชีของผูข
้ อใช้บริการไปก่อน ทังทีเงินคงเหลือในบัญชีของผูข
้ อใช้บริการมีไม่พอจ่า ย
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม อาทิเช่น จากการจ่ายเงินตามเช็คซึงสังจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการก็ดี จากการใช้บต
ั รเดบิต
บัตรเครดิต หรือบัตรประเภทอืนๆ ของธนาคาร หรือบริการอืนๆ ผ่านเครืองอิเล็กทรอนิกส์ทธนาคารได้
ี
จด
ั ให้ไว้ก็ดี ซึงตามปกติ
ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินเสียก็ได้ ผู้ขอใช้บริการยอมผูกพั นทีจะจ่ายเงินทดรองทีธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายไปก่อนเช่น นันคืน
แก่ธนาคาร พร้อมด้วยอัต ราดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่ อปตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ นับแต่วัน ทีธนาคารได้ ทดรอง
จ่ายเงินไปจนถึงวันทีผู้ขอใช้บริการชําระเงินคืนธนาคารจนครบถ้วน
5.9. ในกรณีทผู
ี ้ขอใช้บริการนําเช็คฝากเข้าบัญชีและในวันนําฝากนัน ธนาคารได้ผ ่อนผันจ่ายเงินส่วนหนึง หรือเต็มมูลค่าเช็คทีนําฝาก
นันให้ไปก่อน โดยทีธนาคารยังไม่ทราบผลเรี ยกเก็บ แต่ต่อมาธนาคารตามเช็คได้ ปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยเหตุอ ันมิ ได้เกิด จาก
ความบกพร่ อ งของธนาคาร ผู้ ข อใช้ บ ริก ารยอมชดใช้ เงิ น ดั ง กล่า วคืน ให้ แก่ธ นาคารพร้ อ มดอกเบี ยร้อ ยละ 7.5 ต่ อ ป ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
5.10. ผู้ขอใช้บริการรับทราบวิธป
ี ฏิบต
ั ร
ิ ะหว่างธนาคารพาณิชย์เกียวกับระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพ
เช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ ขอใช้ บ ริการรับทราบ
ว่าธนาคารมีสิทธิดําเนินการชําระเงินตามภาพเช็คทีส่งผ่านระบบ ICAS และปฏิบต
ั ต
ิ ่อภาพเช็คดังกล่าวเสมือนเปนต้นฉบับเช็ค
และธนาคารอาจดําเนินการชําระเงินตามเช็คล่าช้าในบางเวลา หรือจนกว่าจะได้รบ
ั คํายืนยันจากผู้ขอใช้บริการให้ดําเนินการหัก
เงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการเพื อชําระเงินตามเช็คฉบับใดๆ ทีธนาคารตรวจพบความผิดปกติหรือมีเหตุอน
ั สมควรให้สงสั ย
โดยผู้ ขอใช้บริการจะไม่ เรียกร้อ งให้ธนาคารต้ องรับผิด ใด ๆ และผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารอาจพิ ม พ์ ภาพเช็คทีได้จาก
การตรวจภาพเช็ ค ในระบบ ICAS ให้ แ ก่ ผู้ ขอใช้ บ ริก ารแทนต้ น ฉบับ เช็ ค ภายในข้ อ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
5.11. ผู้ข อใช้บริการยิ นยอมให้ธ นาคาร มีสิทธิหัก เงินจากบัญ ชีเงินฝากกระแสรายวัน ของผู้ข อใช้ บริ การ เพื อชํา ระหนีอันจะพึ ง เกิด
จากการใช้บั ญชีเ งินฝากกระแสรายวัน หรือการใช้ บริการใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการทีมีอยู่ก ับธนาคาร อาทิเช่น ค่าธรรมเนีย ม
อากรแสตมป ดอกเบีย ค่าบริการ ค่าเบียประกัน รวมถึงหนีอันเกิดจากการใช้บริการอืน ซึงอาจมีขึนในภายหน้าตามข้อ 2 ของ
ข้อตกลงนีได้ โดยธนาคารจะจัดส่ งหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไปตามคู่มอ
ื การปฏิบต
ั ิงานของธนาคาร
5.12. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารจัดการเรียกเก็บเงินให้ตามวิธก
ี ารและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีทีธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยปฏิ บัติ หากปรากฎในภายหลังว่าผู้ขอใช้บริการไม่มีสิ ทธิในเช็คนัน หรือมีสิทธิแต่ เพี ย งบางส่ วน เปนเหตุให้ธนาคาร
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบใช้ เงิ น ให้ แก่ ผู้ เปนเจ้ า ของอั นแท้จริ ง หรือ ผู้ห นึงผู้ ใดไป ผู้ ข อใช้ บ ริก ารยิน ยอมชดใช้ เงิน คืน แก่ ธนาคารตาม
จํานวนทีธนาคารต้องเสียไปนัน
5.13. ผู้ ข อใช้บริก ารตกลงว่าการนํา ตั วเงิน เช็ค หรือตราสารเปลียนมือฝากเข้าบัญ ชี จะถื อว่าธนาคารได้ รับ ฝากต่อ เมื อธนาคาร
สามารถเรียกเก็บเงินตามตัวเงิน เช็ค หรือตราสารนันได้แล้ว
5.14. ผู้ขอใช้บริการยอมเสียค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป ค่าบริการ ค่าใช้จา
่ ยสํ าหรับการใช้บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือ
การใช้บริการทีใช้กบ
ั บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีมีอยูแ
่ ล้วในขณะนี ตามอัตราทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะผิด ประกาศไว้
ณ ทีทําการของธนาคาร และในกรณีทีธนาคารได้เปลียนแปลง หรือเพิ มบริการทีใช้กับบัญ ชีเงินฝากกระแสรายวันในภายหน้า
และหากมีการเพิ มเติม เปลียนแปลงอัต ราการเรียกเก็บในภายหน้า ทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสี ย ประโยชน์ ธนาคารสามารถแจ้ง
สาระสํ า คัญ ของเงือนไขทีเปลียนแปลงโดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทํา การของธนาคาร และ/หรื อ ประกาศผ่ านหน้า Website
ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเ ล็กทรอนิกส์ อนใด
ื
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ ส่วนการแก้ไขเปลียนแปลง
เงือนไขและค่าธรรมเนียมทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน
5.15. ผู้ขอใช้บริการจะคงเงินไว้ในบัญ ชีเงินฝากตามจํา นวนทีธนาคารกําหนดตลอดเวลาทียังมิได้ปดบัญชี หากผู้ขอใช้บริการไม่คง
เงินไว้ตามทีกล่าวไว้ขา
้ งต้น ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมเสียค่าธรรมเนีย มในการรักษาบัญ ชีตามอัตราทีธนาคารกําหนด โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นอกจากนีในกรณีทไม่
ี มีการเคลือนไหวทางบัญ ชีตามระยะเวลาทีธนาคาร
กําหนดและเงินคงเหลือในบัญชีเปนศูนย์ (0) หรือในกรณี อนใดที
ื
ธนาคารเห็นสมควร ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารปดบัญชี
เงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ อนึง ในกรณี ทธนาคารกํ
ี
าหนดเปลียนแปลงระยะเวลาการเคลือนไหวทางบัญ ชีหรือจํานวนเงิน
คงเหลือในบัญ ชีตามทีธนาคารได้กําหนดไว้หรืออัตราค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะปดประกาศ
ไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร ล่วงหน้าก่อนวันทีเปลียนแปลงไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน รายการเคลือนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน
และ การนําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร, การทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์
ได้ แก่ เค รื อ ง ATM , เค รื อ ง รั บ ฝ า ก เงิ น อั ต โน มั ติ (ADM), Internet Banking , BAHTNET , Interbank Transfer, Mobile
Banking, Phone Banking รวมทังการทํารายการผ่า นตัวแทนรับฝากเงินของธนาคาร ทังนี การปรับเปลียนสถานะของบัญ ชี
ไม่เคลือนไหวให้เปนบัญ ชี ป กติทีเคลือนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์ บริก ารสาขาของธนาคารด้วย
ตนเองเท่านัน
5.16. ผู้ ขอใช้บริการมี หน้าทีในการเก็บรั กษาสมุด เช็ค อั นเปนเอกสารสํ าคัญ ไว้ใ นทีมันคงและปลอดภัย ตามคําแนะนํา และคําเตื อนที
ธนาคารได้ให้ไว้ และในกรณีทเช็
ี คซึงได้สังจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการได้สูญหายไปหรือถูกลักไป ผูข
้ อใช้บริการจะแจ้ง
ให้ธนาคารทราบถึงการสู ญ หายหรื อถูกลักไปและรายละเอีย ดของเช็คนันเปนลายลักษณ์ อัก ษรทันที พร้อมทังขอให้ธ นาคาร
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ระงับ การจ่ า ยเงิน ตามเช็ค นัน โดยจะนํ า หลัก ฐานการแจ้ง ความการสู ญ หายหรือ ถูก ลัก ไปต่ อ เจ้ า พนัก งานมาส่ งมอบให้กับ
ธนาคารในภายหลัง แต่ถา
้ ปรากฏว่าธนาคารได้จา
่ ยเงินตามเช็คนันไปก่อนทีธนาคารจะได้รับทราบถึงการสูญหายหรือถูกลักไป
ผู้ ข อใช้บริการยอมรับ ว่า ธนาคารไม่จําต้ องรับผิ ด ชอบต่ อความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ น เว้น แต่ กรณีที เกิด จากการทุจริต หรือ
ประมาทเลิน เล่ ออย่างร้า ยแรงของธนาคาร ส่ วนผู้ขอใช้บริก ารต้องรับผิด ชดใช้เงินทีธนาคารได้ จ่ายไปเช่นนั นให้แก่ธนาคาร
นอกจากนี ในกรณี ทเช็
ี คของผู้ขอใช้บริการซึงยัง มิได้สังจ่ายสูญ หายไป หากผู้ขอใช้บริการมิได้ปฏิบต
ั ิต ามวิธก
ี ารทีกล่าวไว้ใน
วรรคก่อน และมีผู้ปลอมลายมือชือสังจ่ายเงินจากบัญ ชีของผู้ขอใช้บริการ และธนาคารได้จา
่ ยเงินตามเช็คไปก่อนรับทราบถึง
การสูญหาย ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารย่อมปราศจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึน เว้นแต่กรณีทีเกิด
จากการทุ จริต หรือประมาทเลิน เล่ออย่ างร้ายแรงของธนาคาร ส่ วนผู้ข อใช้บริก ารต้อ งรับผิ ด ชดใช้เงินทีธนาคารได้ จ่า ยไป
เช่นนันให้แก่ธนาคาร
5.17. เมือมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล ทีอยู่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทังสํ านักงาน กรรมการ หรือผู้ม ีอํานาจกระทําการแทนผู้ขอใช้
บริการ ผูข
้ อใช้บริการจะแจ้งการเปลียนแปลงนันเปนลายลักษณ์อก
ั ษรให้ธนาคารทราบทันที
5.18. ผู้ขอใช้บริการทราบและยินยอมให้ธนาคารระงับหรือปดบัญชีโดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป หากเปนกรณีโดยบังคับของ
กฎหมาย หรื อธนาคารมี เหตุ ผ ลอั น สมควรเชือได้ ว่า ผู้ ข อใช้บ ริก ารใช้ห รือ อาจใช้ บั ญ ชีในการกระทํา อัน ผิ ด กฎหมายหรือไม่
สมควร ซึงอาจนําความเสียหายมาสู่ธนาคาร หรือมีการใช้บัญชีโดยไม่เปนไปตามระเบียบและวิธท
ี ีธนาคารกําหนด หรือผู้ขอใช้
บริการกระทําการอัน เปนการฝาฝนข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการใดๆ ทีเกี ยวข้องกับ บัญ ชี ตลอดจนในกรณีท ีผู้ ขอใช้
บริก ารตกเปนผู้ เสี ย หายในคดี อาชญากรรมใดๆ ธนาคารอาจพิ จารณาระงับหรื อปดบัญ ชีเพื อปองกั นความเสี ย หายทีอาจ
เกิดขึนในอนาคตก็ได้
5.19. ข้อตกลงนีอยูภ
่ ายในบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และมีผลบังคับตกทอดไปยังทายาท หรือผู้สืบสิทธิของ
ผูข
้ อใช้บริการด้วย
5.20. ในการทําธุรกรรมใดๆ กับธนาคาร ผูข
้ อใช้บริการจะได้รบ
ั เอกสารหลักฐานเพื อใช้เปนหลักฐานประกอบการทําธุรกรรมนัน
5.21. ในกรณีมข
ี ้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใดๆ ผูข
้ อใช้บริการสามารถติดต่อผ่าน ttb contact center หรือทุกสาขาของธนาคาร
5.22. การทํารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเปนรายการของวันถัดไป
5.23. การเปลี ยนแปลงข้ อ ตกลงและเงื อนไขที ทํ าให้ ผู้ ข อใช้ บ ริก ารเสี ย ประโยชน์ ต้ อ งได้ รับ ความยิ น ยอมจากผู้ ขอใช้บ ริ ก าร การ
เปลี ยนแปลงข้ อ ตกลงและเงื อนไขที ไม่ ทํ า ให้ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเสี ย ประโยชน์ ธนาคารจะต้ อ งแจ้ ง สาระสํ า คั ญ ของเงื อนไขที
เปลียนแปลงให้ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 30 วันก่อนวัน มีผลบังคับ โดยการติ ด ประกาศ ณ ทีทํา การของธนาคาร และ/หรือ
ประกาศผ่านหน้า Website และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
5.24. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือ เปดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลหรือข้อมูลอืนใดของผู้ขอ
ใช้บริการให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกทีธนาคารเปนคู่สัญญา หรือมีความสัมพั นธ์ด้วยทังในประเทศ
ไทยและต่ า งประเทศ โดยมีวัต ถุประสงค์เพื อการบริหารจัด การธุรกิจของธนาคาร หรือการทีธนาคารจ้า งหรือมอบหมายให้
บุ คคลอืนดํ า เนิ น การแทนไม่ ว่า งานเกี ยวกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานประเมิ น ราคาหลั ก ประกั น งานต่ อ ประกั น ภั ย ทรั พ ย์
หลั ก ประกั น งานติ ด ต่ อ สื อสาร งานติ ด ตามทวงถามหนี หรื อ งานอื นใดไม่ว่ า ทังหมดหรื อ บางส่ ว น ตามที จํ า เปนเพื อการ
ดําเนินงานตามสัญญาทีมีอยูก
่ บ
ั ธนาคาร
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