ข้อตกลงและเงื อนไขทั วไปในการใช้บริก าร บั ญ ชีเ งินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration
1. ลักษณะผลิต ภัณ ฑ์
1.1. ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration มี 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration ประเภทมี
สมุดคู่ฝาก และประเภทไม่มส
ี มุดคู่ฝาก
1.2. สํ าหรั บ เงิ น ฝ าก ออม ทรั พ ย์ ttb cash concentration ประเภท ไม่ มี ส มุ ด คู่ ฝ าก ธน าคารจะจั ด ส่ งใบแจ้ ง ราย การเดิ น บั ญ ชี
อิเล็กทรอนิ กส์ (electronic statement) เปนรายเดือนให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ทีผู้ขอใช้
บริการได้ แ จ้งต่อ ธนาคาร ในกรณี ทีผู้ ขอใช้บ ริการมีก ารเปลียนแปลง email address ดังกล่าว ผู้ ขอใช้บริก ารสามารถแจ้ง การ
เปลี ยนแปลงผ่ า นช่ อ งทางอิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ ธ นาคาร ได้ แ ก่ ttb biz touch application และ/หรื อ ttb business click หรื อ ttb
business one หรื อ ช่ อ งทางอื นทีจะเพิ มเติ ม ในอนาคต หรื อ ติ ด ต่ อ สาขาธนาคารทั วประเทศ ไม่ น้ อ ยกว่ า 60 วัน ก่ อ นวัน ครบ
กําหนดจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ในแต่ละเดือน
1.3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือนําไปเปนหลักประกัน หรือก่อภาระผูกพั น เหนือสิ ทธิการ
รับเงินในบัญชีให้แก่บุคคลหรือนิติบค
ุ คลอืนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคาร
2. การเปดบัญ ชี
2.1. การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จํานวนเงินฝากครังแรกตังแต่ 500 บาท ขึนไป โดยชือบัญชีเงินฝากต้องเปนชือบุคคลหรือนิติ
บุคคลทีเปนเจ้า ของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปดบัญชีแทนผูอ
้ น
ื หรือให้ผู้อนมาใช้
ื
บัญชี
2.2. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าเปลียนแปลงผลิต ภัณ ฑ์จากบัญชีเงินฝากออมทรัพ ย์ประเภทอืน มาเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb cash
concentration ประเภทมีสมุ ด คู่ฝากและ/หรือ ไม่มีสมุ ด คู่ ฝากได้ และอนุญ าตให้เปลียนแปลงผลิตภัณ ฑ์บัญ ชีเงินฝากออมทรัพ ย์
ttb cash concentration ประเภทมี ส มุ ด คู่ ฝ าก ไปเปนบั ญ ชี เงิ น ฝากออมทรัพ ย์ ที ทีบี เบสิ ก ได้ เพี ยงประเภทเดี ย วเท่ า นั น แต่ ไ ม่
อนุญาตให้เปลียนแปลงผลิตภัณฑ์บัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration ประเภทไม่มีสมุดคูฝ
่ าก ไปเปนบัญ ชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ทีทบ
ี ี เบสิก และบัญชีเงินฝากประเภทอืน
3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณ ฑ์
3.1. การทําธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา
3.1.1 ผู้ฝ ากเงินสามารถทําธุรกรรมฝากเงิน ได้ทก
ุ สาขาทัวประเทศในเวลาทําการของสาขานันๆ และไม่กําหนดจํา นวนครังในการ
รับฝาก โดยธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
3.1.2 การถอนเงิน และ/หรือ โอนเงิน ทําได้ทุกสาขาทัวประเทศในเวลาทําการของสาขานันๆ ไม่จํากัดจํานวนเงิน โดยผู้ฝากเงินต้อง
นํา สมุ ด คู่ฝ าก และบัต รประจํา ตัวประชาชน หรื อบั ต รประจําตั วข้า ราชการ (แล้วแต่ ก รณี ) มาแสดงและจะต้ อ งปฏิบั ติต าม
เงือนไขทีให้ไว้กับธนาคาร
3.1.3 การถอนเงิน โดยการมอบฉันทะ สามารถดําเนินการได้ทก
ุ สาขาทัวประเทศ
3.2. การทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กง
ิ ( electronic banking)
3.2.1 ผูฝ
้ ากเงินสามารถ โอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยได้ ไม่จาํ กัดจํานวนครัง
4. ดอกเบี ย และค่าธรรมเนีย ม
4.1. อัตราดอกเบียเงินฝากเปนไปตามประกาศ อัตราดอกเบียสําหรับเงินฝากออมทรัพย์ ttb cash concentration ของธนาคาร
4.2. การจ่า ยดอกเบียเงินฝาก ระบบจะคํานวณดอกเบียให้ทก
ุ วันจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี และนําดอกเบียฝากเข้าบัญ ชีให้ปละ 2 ครัง
คือเดือนมิถน
ุ ายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบียเงินฝากทีได้รับมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อป และผู้ฝากเงินได้แจ้งเลขประจําตัวผู้
เสียภาษีอากร ธนาคารจะไม่หก
ั ภาษี ณ ทีจ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
4.3. ค่ า ธรรม เนี ย มอื นๆ ในการใช้ บ ริ ก ารบั ญ ชี เ งิ น ฝ ากออมทรั พ ย์ ttb cash concentration ให้ เ ปนไปต ามประกาศเรื อง อั ต รา
ค่าธรรมเนียมของธนาคาร
4.4. ธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัต ราดอกเบียและเงือนไขใดๆ ไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริก ารเสี ยประโยชน์ โดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทําการ
ของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน
ก่อนวันมีผลบังคับ การแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผูข
้ อใช้บริการก่อน
5. หลักเกณฑ์ทั วไป
5.1. หากบัญชีไม่มีรายการเคลือนไหว และมียอดเงินในบัญชีต ากว่าทีธนาคารกําหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญ ชีเพื อชําระค่าธรรมเนียม
การรักษาบัญชี ตามหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และหากเงินในบัญชีเปน
ศูนย์ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาทีธนาคารกําหนด ธนาคารจะดําเนินการปดบัญ ชีโดยอัต โนมัติ รายการเคลือนไหว หมายถึง การ
ฝาก-ถอนเงิน และ การนําสมุ ด เงินฝาก (ถ้ ามี ) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร, การทํา ธุรกรรมผ่านช่อ งทาง
อิ เล็ ค ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ เครื อง ATM , เครื องรั บ ฝากเงิน อัต โนมั ติ (ADM), Internet Banking , BAHTNET , Interbank Transfer,
Mobile Banking, Phone Banking รวมทังการทํา รายการผ่า นตั วแทนรับฝากเงินของธนาคาร ทังนี การปรับเปลียนสถานะของ
บัญ ชีไม่เคลือนไหวให้เปนบัญ ชีปกติ ทีเคลื อนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริ การสาขาของธนาคารด้วย
ตนเองเท่านัน
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5.2. เช็ค ดร๊า ฟท์ หรือตราสารอืนๆ ทีนําฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื อการเรียกเก็บเท่า นัน การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือธนาคาร
เรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้และผู้ขอใช้บริการจะถอนเงินทีนําฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมือธนาคารเรียกเก็บเงินได้
เรียบร้อยแล้ว
5.3. ยอดเงินในสมุดคูฝ
่ ากจะถือว่าถูกต้องเมือธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5.4. เมือมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล ทีอยู่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทังสํานักงาน กรรมการ หรือผู้มีอา
ํ นาจกระทําการแทนผู้ขอใช้บริการ
ผูข
้ อใช้บริการจะแจ้งการเปลียนแปลงนันเปนลายลักษณ์อก
ั ษรให้ธนาคารทราบทันที
5.5. ผู้ขอใช้บริการจะแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิ มเติมข้อความและ/หรือตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลียนมือหรือฉีกแผ่นใดของ
สมุดคูฝ
่ ากมิได้
5.6. ในการทําธุรกรรมใดๆ กับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องได้รับใบบันทึกรายการเพื อใช้เปนหลักฐานการทําธุรกรรมนัน
5.7. ในการทําธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะแจ้งผลการทําธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทึกรายการให้แก่ผู้ขอใช้บริการเก็บ
ไว้เปนหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงิน ตามคํา สั งทีได้ รับจากผู้ขอใช้บริการ หากเกิด ความผิด พลาดใดๆ ธนาคารจะรับผิ ด ชอบ
สูงสุดไม่เกินจํานวนเงินทีระบุตามคําสังของธุรกรรมนัน
5.8. ในกรณีทีสมุดคู่ฝ าก/บัต รเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ทีใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากสู ญหาย ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
ทังนีผู้ ขอใช้บริ การจะต้อ งเปนผู้ รับผิ ด ชอบจํา นวนเงิน ทีเกิด ธุร กรรมก่อนการแจ้งธนาคารเพื อยกเลิก /อายัด สมุ ด คู่ ฝาก/บัต ร
เอทีเอ็ม/บัตรเดบิต
5.9. หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการโอนเงินกับธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการต้ องดําเนินการปดบัญ ชีเงินฝากกับ
ธนาคาร
5.10. หากผู้ ขอใช้ บริก ารยินยอมให้ ผู้ อืนใช้บัญ ชีร่วมกับผู้ ขอใช้ บริก าร หรือใช้บัญ ชีข องผู้ขอใช้บริ การเพื อรับโอนหรือถอนเงินในทาง
ทุจริตจนเปนเหตุให้เกิด ความเสี ยหายแก่บุคคลอืน ผู้ ขอใช้บริการต้องเปนผู้รับผิ ด ชอบต่อความเสี ยหายทังหมดทีเกิด ขึนจากการ
ทุจริตนัน
5.11. ในกรณี มข
ี ้อพิ พ าทเกียวกับบัญ ชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์และขันตอนของธนาคารในการสอบสวน
และดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
5.12. ในกรณีมข
ี ้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใดๆ ผูข
้ อใช้บริการสามารถติดต่อผ่าน ttb contact center หรือทุกสาขาของธนาคาร
5.13. การทํารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเปนรายการของวันถัดไป
5.14. การเปลี ยนแปลงข้ อ ตกลงและเงือนไขที ทํ า ให้ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเสี ย ประโยชน์ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ ข อใช้ บ ริ ก าร การ
เปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสี ยประโยชน์ ธนาคารจะต้องแจ้ง สาระสํ าคัญ ของเงือนไขทีเปลียนแปลง
ให้ทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผ ลบังคับ โดยการติด ประกาศ ณ ทีทําการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่า นหน้า
website และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
5.15. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือ เปดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลหรือข้อมู ลอืนใดของผู้ขอใช้
บริการให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที ธนาคารเปนคู่สัญ ญา หรือมีความสั มพั นธ์ด้วยทังในประเทศไทย
และต่างประเทศ โดยมีวัต ถุประสงค์เพื อการบริหารจัด การธุรกิจของธนาคาร หรือการทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุ คคลอื น
ดํา เนิ น การแทนไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ งานประเมินราคาหลั กประกัน งานต่ อ ประกั น ภัย ทรัพ ย์ห ลักประกัน งาน
ติดต่อสือสาร งานติด ตามทวงถามหนี หรืองานอืนใดไม่ว่า ทังหมดหรือบางส่ วน ตามทีจําเปนเพื อการดําเนินงานตามสัญญาทีมี
อยูก
่ บ
ั ธนาคาร
5.16. ข้อตกลงนีอยู่ภายในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และมีผลบังคับตกทอดไปยังทายาท หรือผู้สืบสิ ทธิของผู้ขอใช้บริการ
ด้วย
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