ข้อตกลงและเงื อนไขทั วไปในการใช้บริการ บั ญ ชีธร
ุ กิจออมทรัพ ย์ ttb sme one bank
1. ลักษณะผลิต ภัณ ฑ์
1.1. ธุรกิจออมทรัพย์ ttb sme one bank เปนผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
1.2. 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 ริ ก ารทาง
ไปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส์ (email address) ทีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณีทผู
ี ้ขอใช้บริการมีการเปลียนแปลง email
Address ดั งกล่าว ผู้ ขอใช้บริ การสามารถแจ้ ง การเปลียนแปลงผ่ านช่องทางอิเล็คทรอนิก ส์ ธนาคาร ได้แก่ ttb biz touch
application และ/หรือ ttb business click หรือ ttb business one หรือ ช่องทางอืนทีจะเพิ มเติ มในอนาคต หรือ ติด ต่อสาขา
ธนาคารทัวประเทศ ไม่นอ
้ ยกว่า 60 วัน ก่อนวันครบกํา หนดจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละเดือน
1.3. ธุรกิจออมทรัพย์ ttb sme one bank ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ นําไปเปนหลักประกัน หรือก่อภาระผูกพั น เหนือสิ ทธิการรับเงินใน
บัญชีให้แก่บค
ุ คลหรือนิติบค
ุ คลอืนได้ เว้นแต่จะได้รบ
ั ความยินยอมเปนหนังสือจากธนาคาร
2. การเปดบัญ ชี
2.1. ในการเปดบัญชี ผู้ขอใช้บริการสามารถเปดบัญชีได้โดยไม่มก
ี ารกําหนดยอดขันตาสําหรับการฝากเงินครังแรก โดยชือบัญชีเงิน
ฝากต้ องเปนชือบุคคลหรือนิติ บุคคลทีเปนเจ้ าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบัญ ชี และไม่อนุญ าตให้
เปดบัญชีแทนผู้อน
ื หรือให้ผู้อนมาใช้
ื
บัญชี
2.2. ในการเปดบัญ ชี ผู้ ขอใช้บริการสามารถเปดธุร กิจออมทรัพ ย์ ttb sme one bank คู่กับบัญ ชีธร
ุ กิจกระแสรายวัน ttb sme one
bank โดยธุรกิจออมทรัพย์ ttb sme one bank และบัญ ชีธร
ุ กิจกระแสรายวัน ttb sme one bank ต้องเปดพร้อมกัน ณ สาขา
เดียวกัน
2.3. ธนาคารยิน ยอมว่ าบัญ ชี ทังสองประเภทอาจไม่ไ ด้ อยู่ ภายใต้ ชือบัญ ชี ข องบุ คคลเดีย วกัน ก็ได้ อย่างไรก็ดี การเปดบั ญ ชีห รื อ
เปลียนแปลงบั ญ ชี ทั งสองประเภทดั ง กล่ า ว สามารถดํ าเนิ น การได้ ภ ายใต้ ส าขาเจ้ า ของบั ญ ชี เดี ย วกั น เท่านั น ไม่ส ามารถ
ดําเนินการต่างสาขาได้
2.4. การเปลี ยนแปลงบั ญ ชี ธุ ร กิ จ ออมทรั พ ย์ ttb sme one bank ที ได้ เ ปดไว้ คู่ กั บ บั ญ ชี ธุ ร กิ จ กระแสรายวั น ttb sme one bank
สามารถทําได้โดยการได้รบ
ั ความยินยอมจากธนาคาร
2.5. ห้า มเปดบัญ ชี ธุร กิจ ออมทรั พ ย์ ttb sme one bank ภายใต้ ชือบริ ษั ทคู่ กับ บัญ ชี ธุรกิ จ กระแสรายวั น ttb sme one bank ทีอยู่
ภายใต้ชอกรรมการของบริ
ื
ษัทดังกล่าว เว้นแต่จะพิ จารณาเปนรายกรณีไป
2.6. ธนาคารจะเปดบัญชีธร
ุ กิจออมทรัพ ย์ ttb sme one bank และบัญ ชีธร
ุ กิจกระแสรายวัน ttb sme one bank ให้แก่ผ ู้ขอใช้บริการ
ในกรณีทพิ
ี จารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอใช้บริการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด
3. หลักเกณฑ์ ผลิตภัณ ฑ์
3.1. การทําธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา
3.1.1 ผู้ฝ ากเงินสามารถทําธุรกรรมฝากเงิน ได้ทุกสาขาทัวประเทศในเวลาทําการของสาขานันๆ และไม่กําหนดจํานวนครัง
ในการรับฝาก โดยธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
3.1.2 การถอนเงิน และ/หรือ โอนเงิน ทําได้ทุกสาขาทัวประเทศในเวลาทําการของสาขานันๆ ไม่จํา กัดจํานวนเงิน โดยผู้ฝาก
เงินต้ อ งนํา บัต รประจํ า ตั วประชาชน หรื อบั ต รประจํา ตั วข้ า ราชการ (แล้วแต่ กรณี ) มาแสดงและจะต้อ งปฏิ บั ติ ต าม
เงือนไขทีให้ไว้กับธนาคาร
3.1.3 การถอนเงิน โดยการมอบฉันทะ สามารถดําเนินการได้ทก
ุ สาขาทัวประเทศ
3.2. การทําธุรกรรมผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กง
ิ ( electronic banking)
3.2.1 ผูฝ
้ ากเงินสามารถ โอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยได้ ไม่จาํ กัดจํานวนครัง
4. ดอกเบี ย และค่า ธรรมเนีย ม
4.1. อัตราดอกเบียเงินฝากเปนไปตามประกาศเรือง อัตราดอกเบียสําหรับบัญชีธร
ุ กิจออมทรัพย์ ttb sme one bank
4.2. การจ่ายดอกเบียเงินฝาก ระบบจะคํานวณดอกเบียให้ทุกวันจากยอดเงิน คงเหลือในบัญชี และนําดอกเบียฝากเข้าบัญชีให้ปละ 2
ครัง คือเดือนมิถุนายน และเดื อนธันวาคม หากดอกเบียเงินฝากทีได้รับมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อป และผู้ฝ ากเงินได้ แจ้งเลข
ประจําตัวผู้เสียภาษี อากร ธนาคารจะไม่หก
ั ภาษี ณ ทีจ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
4.3. ค่าธรรมเนียมอืนๆ ในการใช้บริการบัญ ชีธร
ุ กิจออมทรัพ ย์ ttb sme one bank ให้เปนไปตามประกาศเรือง อัต ราค่าธรรมเนีย ม
ของธนาคาร
4.4.ธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัตราดอกเบียและเงือนไขใดๆ ทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ โดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทํา
การของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่า นหน้า Website ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอิเ ล็กทรอนิกส์ อืนใด ล่ วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วันก่อนวัน มีผลบัง คับ การแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขและค่าธรรมเนียมทีทําให้ผ ู้ขอใช้บริการเสี ยประโยชน์ ต้ องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน
5. หลักเกณฑ์ ทัวไป
5.1. หากบั ญ ชี ไ ม่ ม ีร ายการเคลื อนไหว และมี ย อดเงิน ในบั ญ ชี ต ากว่ า ที ธนาคารกํา หนด ธนาคารจะหั ก เงิ น จากบั ญ ชี เ พื อชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามหลัก เกณฑ์ทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
หากเงินในบัญชีเปนศู นย์ติดต่ อกันเกินกว่าระยะเวลาทีธนาคารกํา หนด ธนาคารจะดําเนินการปดบัญ ชีโดยอัต โนมัติ รายการ
เคลือนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ การนําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร, การ
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ทํ า ธุ ร กรรมผ่ านช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ เครื อง ATM , เครื องรั บ ฝากเงิ น อั ต โนมั ติ (ADM), Internet Banking ,
BAHTNET , Interbank Transfer, Mobile Banking, Phone Banking รวมทั งการทํ า รายการผ่ า นตั ว แทนรั บ ฝ ากเงิ น ของ
ธนาคาร ทังนี การปรับเปลียนสถานะของบัญ ชีไม่เคลือนไหวให้เปนบัญชีปกติทีเคลือนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน
ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่านัน
5.2. เช็ค ดร๊ าฟท์ หรือตราสารอืนๆ ทีนําฝากเข้า บัญ ชี ธนาคารจะรับฝากไว้ เพื อการเรีย กเก็บเท่านัน การฝากเงินจะสมบู รณ์ เมือ
ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้และผู้ขอใช้บริการจะถอนเงินทีนําฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมือธนาคาร
เรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว
5.3. ยอดเงินใน bank statement จะถือว่าถูกต้องเมือธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5.4. เมือมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล ทีอยู่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทังสํานักงาน กรรมการ หรือผูม
้ อ
ี า
ํ นาจกระทําการแทนผู้ขอใช้
บริการ ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งการเปลียนแปลงนันเปนลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบทันที
5.5.ในการทําธุรกรรมใดๆ กับธนาคาร ผูข
้ อใช้บริการจะต้องได้รับใบบันทึกรายการเพื อใช้เปนหลักฐานการทําธุรกรรมนัน
5.6.ในการทํา ธุรกรรมโอนเงิน ผ่ า นบั ญ ชี เงิน ฝาก ธนาคารจะแจ้ ง ผลการทํา ธุรกรรมหรือ ส่ ง มอบใบบั น ทึ กรายการให้แก่ผู้ ข อใช้
บริการเก็บไว้เปนหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามคําสังทีได้รบ
ั จากผู้ขอใช้บริการ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ธนาคารจะ
รับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินทีระบุตามคําสังของธุรกรรมนัน
5.7. ในกรณี ทีบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิตทีใช้โอนเงินจากบัญชีเงิน ฝากสูญหาย ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ทังนีผู้
ขอใช้บริการจะต้องเปนผู้รบ
ั ผิดชอบจํานวนเงินทีเกิดธุรกรรมก่อนการแจ้งธนาคารเพื อยกเลิก/อายัดบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต
5.8. หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการโอนเงินกับธนาคาร ผู้ขอใช้บริการต้องดําเนินการปดบัญ ชีเงินฝาก
กับธนาคาร
5.9.หากผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ผู้อนใช้
ื
บัญชีร่วมกับผู้ขอใช้บริการ หรือใช้บัญ ชีของผู้ ขอใช้บริการเพื อรับโอนหรือถอนเงินในทาง
ทุจริตจนเปนเหตุให้เกิด ความเสี ยหายแก่บุคคลอืน ผู้ขอใช้บริการต้องเปนผู้รับผิดชอบต่อความเสี ยหายทังหมดทีเกิดขึนจาก
การทุจริตนัน
5.10. ในกรณี มี ข้อ พิ พาทเกี ยวกั บ บั ญ ชี เงินฝาก ผู้ ข อใช้ บ ริก ารยิ น ยอมให้ ธ นาคารใช้หลั ก เกณฑ์และขั นตอนของธนาคารในการ
สอบสวนและดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
5.11. ในกรณีมข
ี ้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใดๆ ผูข
้ อใช้บริการสามารถติดต่อผ่าน ttb contact center หรือทุกสาขาของธนาคาร
5.12. การทํารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเปนรายการของวันถัดไป
5.13. การเปลียนแปลงข้อ ตกลงและเงื อนไขที ทํ าให้ ผู้ ขอใช้ บ ริก ารเสี ย ประโยชน์ ต้ อ งได้ รับ ความยิน ยอมจากผู้ ข อใช้บ ริก าร การ
เปลี ยนแปลงข้ อ ตกลงและเงื อนไขที ไม่ ทํ า ให้ ผ ู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเสี ย ประโยชน์ ธนาคารจะต้ อ งแจ้ ง สาระสํ า คั ญ ของเงื อนไขที
เปลียนแปลงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผ ลบังคับ โดยการติด ประกาศ ณ ทีทํา การของธนาคาร และ/หรือ
ประกาศผ่านหน้า Website และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อืนๆ
5.14. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือ เปดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอืนใดของผูข
้ อ
ใช้บ ริ การให้ แ ก่ หน่ ว ยงานราชการ และ/หรื อ ผู้ ให้บ ริก ารภายนอกที ธนาคารเปนคู่ สั ญ ญา หรือ มีค วามสั ม พั นธ์ด้ ว ยทั งใน
ประเทศไทยและต่ า งประเทศ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื อการบริ ห ารจั ด การธุร กิจ ของธนาคาร หรื อ การที ธนาคารจ้ า งหรื อ
มอบหมายให้บค
ุ คลอืนดํา เนินการแทนไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลักประกัน งานต่อประกันภัย
ทรัพย์หลักประกัน งานติดต่อสื อสาร งานติดตามทวงถามหนี หรืองานอืนใดไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ตามทีจําเปนเพื อการ
ดําเนินงานตามสัญญาทีมีอยูก
่ บ
ั ธนาคาร
5.15. ข้อตกลงนีอยู่ภายในบังคับและการตี ความตามกฎหมายไทย และมีผ ลบังคับตกทอดไปยั งทายาท หรือผู้สืบสิ ทธิข องผู้ ขอใช้
บริการด้วย
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