ข้อตกลงและเงื อนไขทั วไปในการใช้บริการ บัญ ชีธุรกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank
1. ลักษณะผลิต ภัณ ฑ์
1.1. เปนบัญชีธุรกิจทีให้สิทธิประโยชน์พิ เศษให้ลูกค้าธุรกิจทํา ธุรกรรม โอน รับ จ่าย ทังภายในธนาคารและต่างธนาคารฟรี รวมทัง
ค่าธรรมเนียมในอัต ราพิ เศษผ่านช่ องทางธนาคารออนไลน์สํา หรับเพื อบัญ ชีธุรกิจ sme (ttb biz touch application และ/หรือ
ttb business click หรือ ttb business one) โดยสิ ทธิประโยชน์ทังหมดทีผู้ขอใช้บริการได้รบ
ั จะต้องเปนการทํารายการบนบัญ ชี
ธุรกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank เท่านัน
1.2. เปนบัญชีกระแสรายวันประเภทไม่มด
ี อกเบีย และไม่มส
ี มุดคู่ฝาก
1.3. ธนาคารจะจั ด ส่ ง ใบแจ้ ง รายการเดิ น บั ญ ชี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronic statement) เปนรายเดื อ นให้ แ ก่ ผู้ ข อใช้ บ ริก ารทาง
ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิก ส์ (Email Address) ทีผู้ขอใช้บริก ารได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณี ทีผู้ขอใช้บริการมีการเปลียนแปลง Email
Address ดั ง กล่ าว ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารสามารถแจ้ ง การเปลียนแปลงผ่ านช่อ 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 หรือ ช่อ งทางอื นทีจะเพิ มเติ ม ในอนาคต หรือ ติ ด ต่ อ สาขา
ธนาคารทัวประเทศ ไม่นอ
้ ยกว่า 60 วัน ก่อนวันครบกําหนดจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ ในแต่ละเดือน
1.4. บัญชีนีไม่สามารถโอนสิ ทธิ หรือ นําไปเปนหลักประกัน หรือก่อภาระผูกพั น เหนือสิทธิการรับเงินในบัญชีให้แก่บค
ุ คลหรือนิติบค
ุ คล
อืนได้ เว้นแต่จะได้รบ
ั ความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคาร
2. การเปดบัญ ชี
2.1. ในการเปดบัญ ชี ผู้ ขอใช้บ ริก ารต้ องนําเงินฝากเปนจํา นวนขันตา 2,500 บาท โดยชือบัญ ชี เงินฝากต้อ งเปนชือบุคคลหรือนิ ติ
บุคคลทีเปนเจ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบัญชี และไม่อนุญ าตให้เปดบัญ ชีแทนผู้อน
ื หรือให้ผู้อืนมา
ใช้บญ
ั ชี
2.2. ผู้ขอใช้บริการสามารถเปดบัญ ชีธร
ุ กิจกระแสรายวัน ttb sme one bank คูก
่ บ
ั บัญชีธร
ุ กิจออมทรัพย์ ttb sme one bank และ
ต้ อ งสมั ค รใช้ บ ริ ก ารช่อ งทาง ttb biz touch application และ/หรื อ ttb business click หรื อ ttb businee one รวมทั งต้ อ ง
ชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
2.3. ธนาคารยิน ยอมว่ าบัญ ชี ทังสองประเภทอาจไม่ไ ด้ อ ยู่ ภายใต้ชือบั ญ ชี ของบุคคลเดี ย วกั น ก็ไ ด้ อย่ า งไรก็ดี การเปดบั ญ ชีห รือ
เปลี ยนแปลงบั ญ ชี ทั งสองประเภทดั ง กล่ า ว สามารถดํ า เนิ น การได้ ภ ายใต้ ส าขาเจ้ า ของบั ญ ชี เ ดี ย วกั น เท่ า นั น ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการต่างสาขาได้
2.4. การเปลียนแปลงเงินฝากกระแสรายวัน ttb sme one bank ทีได้เปดไว้คู่กบ
ั เงินฝากออมทรัพย์ ttb sme one bank สามารถ
ทําได้โดยได้รบ
ั ความยินยอมจากธนาคาร
2.5. ห้ามเปดบัญ ชีเงินฝากออมทรัพ ย์ ttb sme one bank ภายใต้ชอบริ
ื
ษั ทคู่กับบัญ ชีธร
ุ กิจกระแสรายวัน ttb sme one bank ที
อยูภ
่ ายใต้ชอกรรมการของบริ
ื
ษัทดังกล่าว เว้นแต่จะพิ จารณาเปนรายกรณีไป
2.6. ธนาคารจะเปดบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb sme one bank ให้แก่ผู้ขอใช้
บริการในกรณีทพิ
ี จารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอใช้บริการมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีธนาคารกําหนดเท่านัน
3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณ ฑ์
3.1. ในการถอนเงิน ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิก-ถอนได้ทุกสาขาธนาคาร โดยใช้สมุ ด เช็ คของธนาคาร หรือโดยวิธก
ี ารอืนทีธนาคาร
อาจประกาศเพิ มเติม
3.2. หากผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารไม่ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงและเงือนไขการใช้บ ริก ารทีธนาคารกํา หนด ธนาคารขอสงวนสิ ท ธิเปลี ยนประเภท
ผลิ ต ภัณ ฑ์บัญ ชีธุ รกิจ กระแสรายวัน ttb sme one bank เปนเงิน ฝากกระแสรายวัน ทั วไป และให้ถือ ว่าสิ ทธิพิ เศษของบัญ ชี
ธุรกิจกระแสรายวัน ttb sme one bank ได้สินสุดลงทันที
3.3. ผู้ขอใช้บริก ารรับทราบและยินยอมให้ธ นาคารระงับหรือปดบัญ ชีโดยแจ้งให้ผ ู้ขอใช้บริการทราบต่อไป หากเปนกรณี โดยบังคับ
ของกฎหมาย หรือธนาคารมีเหตุผลอันสมควรเชือได้ว่าผู้ขอใช้บริการใช้หรืออาจใช้บัญ ชีในการกระทําอัน ผิด กฎหมายหรือไม่
สมควร หรือผู้ ขอใช้บริการมีก ารนําผลิต ภัณฑ์บัญ ชี ธร
ุ กิจกระแสรายวัน ttb sme one bank ไปใช้ในกิจการ/ธุรกิจ ประเภท
หรือทีเกียวข้อ งกับประเภท การรับโอนเงิน การรับชําระค่าสิ นค้าและบริการ หรือกิจการ/ธุรกิจอืนใด ซึงอาจนําความเสียหายมา
สู่ธนาคาร หรือมีการใช้บัญ ชีโดยไม่เปนไปตามระเบียบและวิธท
ี ธนาคารกํ
ี
าหนด หรือผู้ขอใช้บริการกระทําการอันเปนการฝาฝน
ข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขการใช้ บ ริ ก ารใดๆ ที เกี ยวข้ อ งกั บ บั ญ ชี ตลอดจนในกรณี ที ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารตกเปนผู้ เสี ย หายในคดี
อาชญากรรมใดๆ ธนาคารอาจพิ จารณาระงับหรือปดบั ญ ชีเพื อปองกันความเสี ยหายทีอาจเกิด ขึนในอนาคตก็ได้ ทังนีผู้ขอใช้
บริการตกลงทีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากธนาคาร และตกลงปฎิบต
ั ิตามข้อกําหนดและระเบียบของธนาคารทุกประการ
4. ดอกเบี ย และค่าธรรมเนียม
4.1. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าประกาศธนาคารตามตาราง 3 (อัตราค่าบริการต่างๆ เบียปรับทีเกียวเนีองกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ
และค่ าบริ การอื นๆ) อาจมีการประกาศเปลียนแปลง โดยธนาคารจะปดประกาศไว้ ณ ทีทํา การของธนาคาร และ/หรือประกาศ
ผ่านหน้า Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ล่วงหน้าก่อนวันทีมีการเปลียนแปลงไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน
4.2. เมือครบกําหนด 395 วัน (นับ ตังแต่ วันทีผู้ ข อใช้บริก ารเปดใช้บั ญ ชี ttb sme one bank หรื อ วันทีครบรอบการใช้บัญ ชี ttb
sme one bank ปก่อนหน้า) ธนาคารจะดําเนินการเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมรายปของปถัด ไป รวมถึงต่ออายุประเภทบัญชี ttb
sme one bank ให้ลก
ู ค้าโดยอัตโนมัติ ทังนีหากธนาคารไม่สามารถทําการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปจากบัญชีของผู้ขอใช้
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บริการได้ สํา เร็จภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด ธนาคารขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการให้บริก ารรวมทังยกเลิกสิ ทธิประโยชน์ใน
การใช้บริการตามเงือนไขทีธนาคารกําหนดโดยธนาคารจะแจ้งเงือนไขทีเปลียนแปลงให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน
4.3. อัตราค่าธรรมเนียมสมุด เช็คและค่าธรรมเนียมรายปทีธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการให้เปนไปตามประกาศธนาคารสําหรับ
บัญชีธร
ุ กิจกระแสรายวัน ttb sme one bank
4.4. อัตราค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีธนาคารมีสิทธิเรีย กเก็บจากผูข
้ อใช้บริการนอกเหนือไปจากตามเงือนไขของบัญชีธร
ุ กิจกระแสรายวัน
ttb sme one bank ให้เปนไปตามหลักเกณฑ์สําหรับเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารตามปกติ
4.5. ธนาคารสามารถเปลียนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสี ยประโยชน์ โดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทําการ
ของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่ านหน้า website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อืนใด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนวันมีผลบังคับ การแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รบ
ั ความยินยอม
จากผู้ขอใช้บริการก่อน
หลักเกณฑ์ทัวไป
5.1. ผู้ขอใช้บริการจะถอนเงินจากบัญ ชีโดยการใช้เช็ค หรือโดยการใช้บต
ั รเดบิต และบัตรเครดิต หรือบัตรอืนทีธนาคารมอบให้ไว้เพื อ
ใช้กบ
ั บริการอืนทีอาจมีขึนต่อไปในภายหน้าจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บริการ
5.2. ในกรณี ทีธนาคารเพิ มบริการเพื อใช้กับบั ญชีเงิน ฝากกระแสรายวัน ถ้ าผู้ขอใช้บริการได้ ใช้บริก ารนันกับบัญ ชีเงิน ฝากกระแส
รายวั นของผู้ ขอใช้ บริก าร ไม่ว่า ผู้ ขอใช้ บริการจะได้แ สดงความจํานงขอใช้บริการต่อธนาคารหรือไม่ก็ต าม ให้ถือว่า เปนการ
แสดงความจํานงต่อธนาคารในทันทีทีผูข
้ อใช้บริการได้ใช้บริการนัน
5.3. ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการถอนเงินจากบัญ ชีโดยการใช้เช็ค ผู้ขอใช้บริการจะลงลายมือชือหรือ มอบอํานาจให้ผู้อนลงลายมื
ื
อชือใน
เช็คในฐานะผู้สังจ่ายเงินให้เปนไปตามตัวอย่างทีให้ไว้กับธนาคารและปฏิบต
ั ิให้ครบถ้วนตามเงือนไขทีแจ้งไว้ต่อธนาคาร
5.4. ถ้า มี ผู้ นํ าเช็ ค ซึงสั งจ่ ายเงิน จากบั ญ ชีข องผู้ ขอใช้ บ ริก ารมาขึ นเงิน พร้ อ มกั น หลายฉบับแต่ เงิน ทีคงเหลื อ ในบัญ ชีข องผู้ ขอใช้
บริการมีไม่พอจ่ายได้ครบทุกฉบับ ผู้ขอใช้บริการยอมให้อยู่ในดุลยพิ นิจของธนาคาร ทีจะพิ จารณาว่าสมควรจะจ่ายเงินตามเช็ค
ฉบับใดก็ได้
5.5. ถ้าปรากฏว่าเช็คซึงสั งจ่ายเงินจากบัญ ชีของผู้ขอใช้บริการ มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ แก้ไขเปลียนแปลง หรือมีลักษณะเปนพิ รุธชวนให้
สงสัยว่ามีการทุจริต ผู้ ขอใช้บริก ารยอมให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คฉบับนันได้ และยอมสละสิ ทธิเรีย กร้องค่าเสี ยหาย
อันอาจเกิดขึนเนืองจากการระงับการจ่ายเงินนัน นอกจากนีผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่รับเช็ค
ต่างธนาคารทีมีรอยขีด ฆ่า ขูดลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆลงบนเช็คเพื อเข้าบัญ ชีของผู้ขอใช้บริการได้ และผู้ขอใช้บริการตกลง
สละสิ ท ธิในการเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายอั น อาจเกิ ด ขึ นเนืองจากการระงั บ การจ่า ยเงิน หรือ การปฏิเสธไม่รั บ เช็ คต่ า งธนาคาร
ดังกล่าว
5.6. ผู้ขอใช้บริการจะไม่ใช้ปากกาทีสามารถลบข้อความได้ในการกรอกข้อมูลในสมุดเช็ค ถ้าผูข
้ อใช้บริการปฏิบต
ั ิผิดเงือนไขทีธนาคาร
กําหนด ธนาคารจะไม่รั บผิ ด ชอบชดใช้ความเสี ย หายอันเกิดจากการทีธนาคารจ่า ยเงินตามเช็คทีมีการ (ก)แก้ไขชือผู้รับเงินบน
เช็ค (ข) แก้ไขลายเซ็นของผู้ขอใช้บริการ (ค) แก้ไขจํานวนเงินในเช็ค หรือ (ง) แก้ไขข้อความใดๆในเช็คทีเกิด จากการใช้ปากกาที
สามารถลบข้อ ความได้ ธนาคารถือว่าเหตุ ดังกล่า วเกิด จากความประมาทเลินเล่อ หรือการประพฤติผิด โดยจงใจของผู้ขอใช้
บริการ การกระทําของธนาคารเปนไปตามการค้าปกติและสุ จริต ผู้ขอใช้บริการมิอาจปฏิเสธผลของความเสียหายโดยอ้างเหตุ
แห่งความไม่รู้ เหตุสุดวิสัย หรือ อ้างเหตุดังกล่าวว่าเกิดจากการกระทําของผูอ
้ ืนได้
5.7. ถ้ามีเช็คสั งจ่ายเงินจากบัญชีผข
ู้ อใช้บริการ โดยทีเงินคงเหลือในบัญ ชีไม่พอจ่ายตังแต่ 2 ครังขึนไป ให้ถอ
ื ว่าผูข
้ อใช้บริการปฏิบัติ
ผิดสัญญา และผูข
้ อใช้บริการยอมให้ธนาคารใช้ดล
ุ ยพิ นจ
ิ ปดบัญชีของผู้ขอใช้บริการได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไป
5.8. ในกรณีทธนาคารได้
ี
ผอ
่ นผันจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการไปก่อน ทังทีเงินคงเหลือในบัญ ชีของผู้ขอใช้บริการมีไม่พอจ่าย
ไม่วา
่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม อาทิเช่น จากการจ่ายเงินตามเช็คซึงสั งจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการก็ดี จากการใช้บัตรเดบิต
บัตรเครดิต หรือบัต รประเภทอืนๆ ของธนาคาร หรือบริการอืนๆ ผ่านเครืองอิเล็กทรอนิกส์ทธนาคารได้
ี
จัดให้ไว้ก็ดี ซึงตามปกติ
ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินเสียก็ได้ ผู้ขอใช้บริการยอมผูกพั นทีจะจ่ายเงินทดรองทีธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายไปก่อนเช่นนันคืน
แก่ธ นาคาร พร้ อมด้ วยอัต ราดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่ อ ปตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ นั บ แต่วันทีธนาคารได้ท ดรอง
จ่ายเงินไปจนถึงวันทีผู้ขอใช้บริการชําระเงินคืนธนาคารจนครบถ้วน
5.9. ในกรณีทผู
ี ้ขอใช้บริการนําเช็คฝากเข้าบัญชีและในวันนําฝากนัน ธนาคารได้ผอ
่ นผันจ่ายเงินส่วนหนึง หรือเต็มมูลค่าเช็คทีนําฝาก
นันให้ไปก่อ น โดยทีธนาคารยั งไม่ทราบผลเรี ย กเก็บ แต่ต่ อมาธนาคารตามเช็ คได้ ปฏิเสธการจ่า ยเงิน โดยเหตุอ ันมิ ได้ เกิด จาก
ความบกพร่องของธนาคาร ผู้ขอใช้บริก ารยอมชดใช้เงินดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารพร้ อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อป ตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
5.10. ผู้ขอใช้บริการรับทราบวิธป
ี ฏิบัติระหว่างธนาคารพาณิชย์เกียวกับระบบการหักบัญ ชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพ
เช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ ขอใช้บริการรับทราบว่า
ธนาคารมีสิทธิดําเนินการชําระเงินตามภาพเช็คทีส่งผ่านระบบ ICAS และปฏิบต
ั ิต่อภาพเช็คดังกล่าวเสมือนเปนต้นฉบับเช็ค และ
ธนาคารอาจดําเนินการชําระเงินตามเช็คล่า ช้าในบางเวลา หรือจนกว่าจะได้รับคํายืนยันจากผู้ขอใช้บริการให้ดําเนินการหักเงิน
จากบัญชีของผู้ขอใช้บริการเพื อชําระเงินตามเช็คฉบับใดๆ ทีธนาคารตรวจพบความผิดปกติหรือมีเหตุอน
ั สมควรให้สงสั ย โดย
ผู้ ขอใช้บริการจะไม่เรีย กร้องให้ธนาคารต้ องรับผิด ใด ๆ และผู้ขอใช้บริก ารยอมรับว่ าธนาคารอาจพิ มพ์ ภาพเช็คทีได้ จากการ
ตรวจภาพ เช็ ค ในระบบ ICAS ให้ แ ก่ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารแทนต้ น ฉบั บ เช็ ค ภายในข้ อ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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5.11. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร มีสิทธิหักเงินจากบัญ ชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้ขอใช้บริการ เพื อชําระหนีอันจะพึ งเกิดจาก
การใช้บัญ ชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือการใช้ บริก ารใด ๆ ของผู้ ขอใช้บริ การทีมีอยู่กับธนาคาร อาทิเช่น ค่า ธรรมเนียม อากร
แสตมป ดอกเบี ย ค่ า บริ ก าร ค่ า เบียประกั น รวมถึ ง หนี อั น เกิ ด จากการใช้ บ ริ ก ารอื น ซึ งอาจมี ขึ นในภายหน้ า ตามข้อ 2 ของ
ข้อตกลงนีได้ โดยธนาคารจะจัดส่ งหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ขอใช้บริการทราบต่อไปตามคู่มอ
ื การปฏิบต
ั ิงานของธนาคาร
5.12. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารจัดการเรียกเก็บเงินให้ต ามวิธก
ี ารและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณี ทธนาคารพาณิ
ี
ชย์ใน
ประเทศไทยปฏิบัติ หากปรากฎในภายหลังว่า ผู้ข อใช้บริการไม่มีสิ ทธิในเช็คนัน หรือมีสิทธิแต่เพี ย งบางส่ วน เปนเหตุให้ธนาคาร
ต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผเู้ ปนเจ้าของอันแท้จริง หรือผูห
้ นึงผู้ใดไป ผู้ขอใช้บริการยินยอมชดใช้เงินคืนแก่ธนาคารตามจํานวน
ทีธนาคารต้อ งเสียไปนัน
5.13. ผู้ ขอใช้บ ริก ารตกลงว่า การนํ าตัวเงิน เช็ค หรื อตราสารเปลียนมือ ฝากเข้า บัญ ชี จะถื อ ว่า ธนาคารได้รับ ฝากต่อ เมื อธนาคาร
สามารถเรียกเก็บเงินตามตัวเงิน เช็ค หรือตราสารนันได้แล้ว
5.14. ผู้ขอใช้บริการยอมเสีย ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป ค่า บริการ ค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือ
การใช้บริการทีใช้กับบัญ ชีเงินฝากกระแสรายวันทีมีอยู่แล้วในขณะนี ตามอัตราทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะผิดประกาศไว้
ณ ทีทําการของธนาคาร และในกรณีทีธนาคารได้เปลียนแปลง หรื อเพิ มบริการที ใช้กับบัญ ชีเงินฝากกระแสรายวันในภายหน้า
และหากมีก ารเพิ มเติ ม เปลียนแปลงอัต ราการเรียกเก็บในภายหน้า ทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสี ยประโยชน์ ธนาคารสามารถแจ้ง
สาระสําคัญของเงือนไขทีเปลียนแปลงโดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทําการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหน้า Website ของ
ธนาคาร และ/หรื อ ช่ อ งทางอิเ ล็กทรอนิก ส์ อื นใด ล่ วงหน้ า ไม่น้อ ยกว่ า 30 วั น ก่ อ นวัน มีผ ลบั งคั บ ส่ วนการแก้ ไขเปลียนแปลง
เงือนไขและค่าธรรมเนียมทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน
5.15. ผู้ขอใช้บริการจะคงเงินไว้ในบัญชีเงินฝากตามจํา นวนทีธนาคารกําหนดตลอดเวลาทียังมิไ ด้ปดบัญ ชี หากผู้ขอใช้บริการไม่คง
เงินไว้ต ามทีกล่าวไว้ข้างต้น ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมเสีย ค่าธรรมเนีย มในการรักษาบัญชี ต ามอัต ราทีธนาคารกําหนด โดย
ธนาคารจะแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน นอกจากนีในกรณี ทีไม่มีการเคลือนไหวทางบัญ ชีต ามระยะเวลาทีธนาคาร
กําหนดและเงินคงเหลือในบัญชีเปนศู นย์ (0) หรือในกรณีอืนใดทีธนาคารเห็นสมควร ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารปดบัญ ชี
เงินฝากของผู้ ขอใช้ บริก ารได้ อนึง ในกรณี ทีธนาคารกําหนดเปลียนแปลงระยะเวลาการเคลือนไหวทางบัญ ชีหรือจํานวนเงิน
คงเหลือในบัญชีตามทีธนาคารได้กําหนดไว้หรืออัตราค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีดังกล่าวข้างต้น ธนาคารจะปดประกาศไว้
ณ ทีทําการของธนาคาร ล่วงหน้าก่อนวันทีเปลียนแปลงไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน รายการเคลือนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ
การนํา สมุ ดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร, การทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
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 รวมทังการทํารายการผ่านตัวแทนรับฝากเงินของธนาคาร ทังนี การปรับเปลียนสถานะของบัญ ชีไม่เคลือนไหว
ให้เปนบัญชีปกติทเคลื
ี
อนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์ บริการสาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่านัน
5.16. ผู้ ข อใช้บริการมีห น้า ทีในการเก็ บรัก ษาสมุ ด เช็ค อัน เปนเอกสารสํ า คั ญ ไว้ในทีมันคงและปลอดภัย ตามคํา แนะนํา และคํ าเตือ นที
ธนาคารได้ให้ไว้ และในกรณีทีเช็คซึงได้สังจ่ายเงินจากบัญ ชีของผู้ขอใช้บริการได้สูญหายไปหรือถูกลักไป ผู้ขอใช้บริการจะแจ้ง
ให้ธนาคารทราบถึงการสูญหายหรือถูกลักไปและรายละเอียดของเช็คนันเปนลายลักษณ์อักษรทันที พร้อมทังขอให้ธนาคารระงับ
การจ่ายเงินตามเช็คนัน โดยจะนําหลักฐานการแจ้งความการสู ญ หายหรือถูก ลักไปต่อเจ้าพนักงานมาส่ งมอบให้กับธนาคารใน
ภายหลัง แต่ ถ้า ปรากฏว่าธนาคารได้ จ่ายเงินตามเช็ คนันไปก่อ นทีธนาคารจะได้ รับทราบถึง การสู ญ หายหรือถูก ลัก ไป ผู้ขอใช้
บริการยอมรับว่ าธนาคารไม่จํา ต้ องรับผิ ด ชอบต่ อความเสี ย หายทีอาจเกิด ขึ น เว้ นแต่ก รณี ทีเกิด จากการทุจริ ต หรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ส่วนผู้ขอใช้บริการต้องรับผิด ชดใช้เงินทีธนาคารได้จ่ายไปเช่นนันให้แก่ธนาคาร นอกจากนี
ในกรณี ทีเช็คของผู้ ข อใช้บริ การซึงยังมิได้ สังจ่ายสูญ หายไป หากผู้ขอใช้บริก ารมิได้ ปฏิบัติต ามวิธก
ี ารที กล่าวไว้ในวรรคก่อ น
และมีผ ู้ปลอมลายมือชือสังจ่ายเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการ และธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คไปก่อนรับทราบถึงการสู ญหาย
ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารย่อมปราศจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจเกิดขึนเว้นแต่กรณีทเกิ
ี ดจากการทุจริต
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ส่วนผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชดใช้เงินทีธนาคารได้จา
่ ยไปเช่นนันให้แก่ธนาคาร
5.17. เมือมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล ทีอยู่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทังสํ านัก งาน กรรมการ หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ขอใช้
บริการ ผูข
้ อใช้บริการจะแจ้งการเปลียนแปลงนันเปนลายลักษณ์อก
ั ษรให้ธนาคารทราบทันที
5.18. ผู้ขอใช้บริการทราบและยินยอมให้ธนาคารระงับหรือปดบัญ ชีโดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริก ารทราบต่อไป หากเปนกรณีโดยบังคับของ
กฎหมาย หรือธนาคารมีเหตุผลอันสมควรเชือได้วา
่ ผูข
้ อใช้บริการใช้หรืออาจใช้บัญชีในการกระทําอันผิดกฎหมายหรือไม่สมควร
ซึงอาจนําความเสี ยหายมาสู่ ธนาคาร หรือ มีการใช้บัญ ชีโดยไม่เปนไปตามระเบีย บและวิธีทีธนาคารกําหนด หรื อผู้ข อใช้บริการ
กระทําการอันเปนการฝาฝนข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการใดๆ ทีเกียวข้องกับบัญ ชี ตลอดจนในกรณีท ผู
ี ้ขอใช้บริการตก
เปนผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมใดๆ ธนาคารอาจพิ จารณาระงับหรือปดบัญชีเพื อปองกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนในอนาคต
ก็ได้
5.19. ข้อตกลงนีอยูภ
่ ายในบังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย และมีผลบังคับตกทอดไปยังทายาท หรือผู้สืบสิทธิของผู้
ขอใช้บริการด้วย
5.20. ในการทําธุรกรรมใดๆกับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะได้รบ
ั เอกสารหลักฐานเพื อใช้เปนหลักฐานประกอบการทําธุรกรรมนัน
5.21. ในกรณีมข
ี ้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใดๆ ผูข
้ อใช้บริการสามารถติดต่อผ่าน ttb contact center หรือทุกสาขาของธนาคาร
5.22. การทํารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเปนรายการของวันถัดไป
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5.23. การเปลี ยนแปลงข้ อ ตกลงและเงื อนไขที ทํ า ให้ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเสี ย ประโยชน์ ต้ อ งได้ รั บ ความยิน ยอมจากผู้ ขอใช้ บ ริก าร การ
เปลี ยนแปลงข้ อ ตกลงและเงือนไขที ไม่ ทํ า ให้ ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเสี ย ประโยชน์ ธนาคารจะต้ อ งแจ้ ง สาระสํ า คั ญ ของเงื อนไขที
เปลียนแปลงให้ทราบล่ วงหน้า ไม่ น้อ ยกว่า 30 วัน ก่อนวัน มี ผลบังคับ โดยการติด ประกาศ ณ ทีทํา การของธนาคาร และ/หรื อ
ประกาศผ่านหน้า Website และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
5.24. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือ เปดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลหรือข้อมูลอืนใดของผูข
้ อใช้
บริการให้แก่ หน่ว ยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที ธนาคารเปนคู่สัญ ญา หรือ มีความสั มพั นธ์ด้วยทังในประเทศ
ไทยและต่ างประเทศ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื อการบริ หารจั ด การธุร กิจของธนาคาร หรือ การทีธนาคารจ้า งหรือมอบหมายให้
บุ ค คลอื นดํ า เนิ น การแทนไม่ ว่ า 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 นใดไม่ ว่ า ทั งหมดหรื อ บางส่ ว น ตามที จํ า เปนเพื อการ
ดําเนินงานตามสัญญาทีมีอยูก
่ บ
ั ธนาคาร
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