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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
บญัช ีททีบี ีออลลฟ์ร ี(ttb all free account) 

 
1. การเปิดบัญชคีรัง้แรก ไม่ก าหนดจ านวนเงนิฝากขัน้ต ่า โดยชือ่บัญชเีงนิฝากตอ้งเป็นชือ่บุคคลธรรมดาทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี 

ธนาคารไม่อนุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบัญช ีและไม่อนุญาตใหเ้ปิดบัญชแีทนผูอ้ื่น หรือใหผู้อ้ ื่นมาใชบ้ัญช  ีและมี
คณุสมบตัติามประกาศของธนาคารเทา่นัน้ 

2. เปิดบญัชไีดท้กุสาขาของธนาคาร หรอืเปิดบญัชเีงนิฝากแบบออนไลน์ผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั  

ttb touch  
3. ความคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์ของบรกิารเงนิฝากออมทรัพย ์บัญช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีจะคุม้ครองเฉพาะผูฝ้ากเงนิทีเ่ปิดบัญชี

ในนามบคุคลธรรมดา โดยไม่เป็นบัญชรี่วม และมจี านวนเงนิเปิดบัญชแีละยอดเงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญชไีม่นอ้ยกวา่ 5,000 
บาท 

3.1 ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครองการประกันภัยอุบัตเิหตุสว่นบุคคล 24 ชั่วโมง ทั่วโลก โดยขอ้ตกลงคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามแผนความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุัตเิหตสุว่นบคุคล 
3.2 ผูฝ้ากเงนิทีไ่ดรั้บสทิธกิารประกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล จะตอ้งมอีายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 70 ปี 

3.3 ฝากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครอง นับจากวันทีเ่ปิดบัญช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีและยอดเงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญชไีม่นอ้ย
กวา่ 5,000 บาท 

3.4 จ านวนเงนิหรือค่าสนิไหมทดแทนทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.3 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงนิฝาก

คงเหลอืในบัญช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีกอ่นวันเกดิอุบัตเิหต ุ 1 วัน กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา การรับฟังเสยีง 
การพูดออกเสยีง หรอื ทพุพลภาพถาวร สงูสดุไมเ่กนิ 3,000,000 บาทตอ่ปีกรมธรรม ์

3.5 กรณีผูฝ้ากเงนิ เปิดบญัช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีมากกวา่ 1 บญัช ีผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.1 เฉพาะบัญชี

ทีม่ยีอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญช ีกอ่นวันเกดิอุบัตเิหต ุ 1 วัน กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา การรับฟังเสยีง 

การพูดออกเสยีง หรอื ทพุพลภาพถาวร ตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป รวมผลประโยชนส์งูสดุจากทกุบญัชรีวมกนั ไมเ่กนิ 
3,000,000 บาทตอ่ปีกรมธรรม ์

3.6 กรณีผูฝ้ากเงนิประสบอบุัตเิหตทุีไ่ดรั้บความคุม้ครองตามการประกันอบุัตเิหตนุี้ มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่ปี จ านวนเงนิหรอื

คา่สนิไหมทดแทนทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บความคุม้ครองตามขอ้ 3.1จ ากดัสงูสดุไมเ่กนิ 3,000,000 บาทตอ่ปีกรมธรรม ์
3.7 กรมธรรมป์ระกนัภัยอบุตัเิหตซุึง่ใหค้วามคุม้ครองตามขอ้ 3.1 เป็นความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัยอบุัตเิหตสุว่น

บุคคล โดยธนาคารเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ้่ายเบี้ยประกันภัยแทนผูฝ้ากเงิน ทัง้นี้ธนาคารจึงขอสงวนสทิธิในการ
พจิารณาทบทวนแกไ้ข หรือยกเลกิสทิธปิระโยชน์ตามกรมธรรมด์ังกล่าว ผูฝ้ากเงนิสามารถตรวจสอบรายละเอยีด

เพิ่มเตมิของแผนคุม้ครองการประกันภัยอุบัตเิหตุ ขอ้ตกลงคุม้ครอง และขอ้ยกเวน้ (ส าหรับกรมธรรมป์ระกันภัย

อบุตัเิหตแุบบกลุม่) ไดท้ี ่www.ttbbank.com 
3.8 ในกรณีเกดิอุบัตเิหตุมากกว่า 1 ครัง้ต่อปีกรมธรรม ์ความคุม้ครองสงูสดุตามขอ้ 3.7 จะยดึถอืตามรายละเอยีดของ

กรมธรรมป์ระกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล ฉบบัลา่สดุทีธ่นาคารก าหนดในขอ้ 3.7  
3.9 ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาทต่ออุบัตเิหตุต่อครัง้ จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ 

(จะตอ้งเกดิจากการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทั่วไป ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรอืถูกท ารา้ยร่างกาย หรอืขณะขับขีห่รือ
โดยสารรถจักรยานยนต)์ โดยสามารถสอบถามความคุม้ครอง และเงือ่นไข ไดท้ี่ โทร 02-308-9300 ทัง้นี้ ธนาคาร
สงวนสทิธิต์ามเงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี ้  

3.9.1 ผูฝ้ากเงนิบัญชเีดมิ ใหค้วามคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุส าหรับลูกคา้บัญช ีททีบี ีออลลฟ์รี 
เพยีงมเีงนิคงเหลอืไวใ้นบญัชทีกุวนั ตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป ในเดอืนกอ่นหนา้เดอืนทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ(โดย

อนุโลมใหม้เีงนิต า่กวา่ 5,000 บาทไดไ้มเ่กนิ 5 วนัในเดอืนนัน้และนับเฉพาะยอดเงนิจากบญัชใีดบัญชหีนึง่ 
ไมนั่บรวมยอดกรณีมหีลายบญัช)ี 

3.9.2 ผูฝ้ากเงนิทีเ่ปิดบัญชใีหม่  ไดรั้บความคุม้ครองทันท ีภายหลังจากเปิดบัญช ีจนถงึวันสิน้เดอืนทีเ่ปิดบัญช ี

โดยไม่ก าหนดยอดเงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญช ี (ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์หค้วามคุม้ครองเฉพาะผูฝ้ากเงนิ
บัญช ีททีบี ีออลลฟ์รี ทีเ่ปิดบัญชใีหม่ 1 คน ต่อ 1 สทิธเิท่านัน้)  และจะไดรั้บสทิธคิ่ารักษาพยาบาลใน

เดอืนถัดไปเมือ่เขา้เงือ่นไข ดงันี้ 

• เปิดบัญช ีระหวา่งวันที ่1-25 ตอ้งมยีอดเงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญชทีกุสิน้วัน ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ตัง้แต่วันทีเ่ปิดบัญชจีนถงึวันสิน้เดอืนทีเ่ปิดบัญช ี(อนุโลมใหม้ยีอดเงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญช ีนอ้ย

กวา่ 5,000 บาท ไดไ้มเ่กนิ 5 วนัในเดอืนทีเ่ปิดบญัช)ี 

• เปิดบัญชวีันที ่26 เป็นตน้ไป ตอ้งมยีอดเงนิฝากคงเหลอือยู่ในบัญชทีกุสิน้วัน ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
ตัง้แตว่นัทีเ่ปิดบญัชจีนถงึวนัสิน้เดอืนทีเ่ปิดบญัช ี

3.10 กรณีผูฝ้ากเงนิส ารองจ่ายไปก่อนจะไดรั้บเงนิค่ารักษาพยาบาลคนืภายใน 15 วันปฏทินิหลังจากด าเนนิเรือ่งขอเบกิ

คา่รักษาพยาบาลและยืน่เอกสารครบถว้นกับบรษัิทประกันไปแลว้ โดยบรษัิทประกันจะคนืเงนิเขา้บัญช ีททีบี ีออลล์
ฟรี (บัญชใีดบัญชหีนึ่ง กรณีมหีลายบัญช)ี ตามทีลู่กคา้แจง้ความจ านงค ์โดยผูฝ้ากเงนิสามารถตรวจสอบสถานะ 

การเบกิคา่รักษาพยาบาลได ้โดยโทรศพัทส์อบถามไดท้ีบ่รษัิทประกนั 
3.11 การขอรับเงนิค่าสนิไหมทดแทนจากอุบัตเิหตุ(อบ.2) ตอ้งด าเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรั้บอุบัตเิหตุ 

เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา การรับฟังเสยีง การพูดออกเสยีง หรือ ทุพพลภาพถาวร โดยศกึษารายละเอียด

เพิม่เตมิใน www.ttbbank.com  
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3.12 ในการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะจ่ายใหแ้ก่ผูฝ้ากเงนิ หรือ ผูรั้บประโยชน์ ซึง่เป็นทายาท ตาม
กฎหมายของผูฝ้ากเงนิ การใชบ้รกิารเงนิฝากออมทรัพย ์บัญช ีททีบี ีออลลฟ์รี แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้  สามารถแจง้

ความประสงคข์อรับเงนิค่าสนิไหมทดแทนจากบรษัิทประกันภัย โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอื
บัญชกีระแสรายวันของผูฝ้ากเงนิหรือผูรั้บประโยชน์ แลว้แต่กรณี ทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด 

(มหาชน) หรอืขอรับเป็นเชค็ 
3.13 ในกรณีทีม่ผีูรั้บประโยชน์ซึง่เป็นทายาทตามกฎหมายในล าดับเดยีวกันมากกวา่ 1 คน คา่สนิไหมทดแทนจะจ่ายเป็น

คา่เฉลีย่ 

3.14 หากมีการปิดบัญช ีททีบี ีออลลฟ์รี หรือผูฝ้ากเงนิมีอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ เมื่อใด ผูฝ้ากเงนิจะไม่ไดรั้บความ
คุม้ครองประกนัภัยอบุตัเิหตสุว่นบคุคล ดงักลา่วทนัท ี

3.15 เมือ่ไดม้กีารจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใหแ้ก่บุคคล ซึง่เป็นทายาทตามกฎหมายของผูฝ้ากเงนิแลว้ บคุคลดังกล่าวจะ
เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนและ/หรอืเงนิอืน่ใดจากการประกนัภัยนี้อกีไมไ่ด ้

3.16 กรณีทีผู่รั้บประโยชน์มาตดิต่อขอรับค่าสนิไหมทดแทน ภายหลังจากที่บัญช ีททีบี ีออลลฟ์รี ไดถู้กปิดไปแลว้

ธนาคารขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่่ายคา่สนิไหมทดแทนส าหรับบญัชนัีน้ๆ 
4. สทิธปิระโยชน์ทีผู่ฝ้ากเงนิจะไดรั้บ ไดแ้ก่ การท าธุรกรรมฟรี (ไม่มคี่าธรรมเนียม) แบบไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ส าหรับการท า

ธรุกรรมดงัตอ่ไปนี ้  
4.1. การโอนเงินระหว่างบัญชี ttb ของผูฝ้ากเงินไปยังบัญชีปลายทางของ ttb หรือธนาคารอื่นของผู รั้บโอน

ภายในประเทศไทย ที่เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิADM, contact center 1428 , ttb internet 

banking และ แอปพลเิคชนั  ttb touch  
4.2. การถอนเงนิสด, การฝากเงนิสด  และสอบถามยอดเงนิคงเหลอื  ทีเ่ครือ่ง ATM และ เครือ่งรับฝากเงนิสดอัตโนมัต ิ

ADM 
4.3. การถอนเงนิสด  และสอบถามยอดเงนิคงเหลอื  ทีเ่ครือ่ง ATM ตา่งธนาคารภายในประเทศไทยทีม่สีญัลักษณ์  ATM 

Pool 
4.4. การโอนเงนิระหว่างธนาคารแบบทันท ี(ORFT)  ทีเ่ครื่อง ATM , เครื่องรับฝากเงนิสดอัตโนมัต ิADM,เครื่อง ATM 

ตา่งธนาคารภายในประเทศไทยทีม่สีญัลักษณ์  ATM Pool และผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิค

ชนั  ttb touch 
4.5. การโอนเงนิระหว่างธนาคารแบบ 1 วันท าการ (SMART) ผ่านชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชัน  

ttb touch 
4.6. การช าระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสนิคา้และบริการ (Bill Payment) ทีเ่ครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงนิสดอัตโนมัต ิ

ADM, contact center 1428, ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั  ttb touch 

4.7. การใชบ้รกิารหักบญัชอีตัโนมัตชิ าระคา่สนิคา้และบรกิาร (Direct Debit) 
4.8. การช าระคา่สนิคา้และบรกิารผ่าน EPAYS (E-Payment) 

4.9. การเตมิเงนิเขา้กระเป๋าเงนิอเิล็กทรอนกิส ์(E-Wallet) 
5. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ จากการใชบ้รกิารเงนิฝาก บญัช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีนอกเหนอืจากธรุกรรมทีถ่กูระบไุวใ้นขอ้ 4   ใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศอตัราคา่ธรรมเนยีมของธนาคาร 
6. ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมการเปิดบัญชตีามประกาศของธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนนิการหักช าระคา่ธรรมเนยีมจาก

บญัช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีของผูฝ้ากเงนิภายใน 45 วนันับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ี

7. ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารรายปีของบัญช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีและบัตรเดบติในแต่ละปี ซึง่จะครบก าหนด
ช าระในเดอืนทีเ่ปิดบัญช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีของปีถัดไป โดยยนิยอมใหธ้นาคารหักจากบัญช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีอตัโนมัต ิเพือ่ช าระ

คา่ธรรมเนยีมในแตล่ะปีตามอัตราทีธ่นาคารประกาศก าหนด  หากธนาคารไมส่ามารถหักบญัชชี าระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วไดจ้น
ครบจ านวน ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิบัตรเดบติทุกประเภทภายใตบ้ัญช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีของผูฝ้ากเงนิ และใหถ้อืว่า

สทิธพิเิศษของบญัช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีไดส้ ิน้สดุลงทนัท ี

8. ผูฝ้ากเงนิทีม่บีัญชเีงนิฝากออมทรัพยอ์ยู่กับธนาคาร (ตามประเภททีธ่นาคารก าหนด)  สามารถเปลีย่นผลติภัณฑเ์งนิฝากออม
ทรัพยเ์ดมิเป็นบัญช ีททีบี ีออลลฟ์รี ได ้โดยใหถ้อืว่าเงือ่นไขหรือสทิธพิเิศษทีผู่ฝ้ากเงนิไดรั้บจากผลติภัณฑเ์งนิฝากออม

ทรัพยเ์ดมิสิน้สดุลงทนัท ี
9. ธนาคารขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้และเงือ่นไขตามขอ้ตกลงฉบับนี้ โดยจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการ

ธนาคารและผา่นทางเว็ปไซตข์องธนาคาร 
10. หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

10.1 ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิไม่ท าธรุกรรมการฝากเงนินับตัง้แตว่ันทีเ่ปิดบัญช ีโดยยอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญชเีป็นศนูยบ์าท 

เป็นระยะเวลา 360 วนัตดิตอ่กนั ธนาคารจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมัต ิ
10.2 ส าหรับบัญชเีงนิฝากทีไ่ม่มธีรุกรรมการฝาก-ถอน โอน ผ่านชอ่งทางตา่งๆ หรอื ไม่มที ารายการปรับสมุดคูฝ่ากตัง้แต ่

365 วันขึน้ไป จะเปลีย่นสถานะเป็นบัญชไีม่เคลือ่นไหว ธนาคารจะเรยีกเก็บซึง่อาจมคีา่รักษาบัญชตีามเงือ่นไขของ
ผลติภัณฑ ์

10.3 เช็ค ดร๊าฟท ์หรือตราสารอืน่ๆ ทีน่ าฝากเขา้บัญช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงนิจะ

สมบรูณ์เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามตราสารดงักลา่วได ้ และผูฝ้ากเงนิจะถอนเงนิทีน่ าฝากตามตราสารดงักล่าวได ้
ตอ่เมือ่ธนาคารเรยีกเก็บเงนิไดเ้รียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี้ ผูฝ้ากเงนิตกลงและยอมรับว่าธนาคารมสีทิธปิฏเิสธไม่รับ

เช็คตา่งธนาคารทีม่รีอยขดีฆ่า ขดูลบ หรอืแกไ้ขขอ้ความใดๆลงบนเช็คเพื่อเขา้บัญชขีองผูฝ้ากเงนิได ้ และผูฝ้าก
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เงนิตกลงสละสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายอันอาจเกดิขึน้เนื่องจากการระงับการจ่ายเงนิ หรอืการปฏเิสธไม่รับเช็ค
ตา่งธนาคารดงักลา่ว 

10.4 ยอดเงนิในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้งเมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกับบัญชขีองธนาคารแลว้ 
10.5 ในกรณีทีผู่ฝ้ากเงนิมกีารเปลีย่นชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร

ทราบทนัท ี
10.6 ผูฝ้ากเงนิจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตวัเลขใดๆ ลงในสมดุคูฝ่าก หรอืโอนเปลีย่นมอืหรอืฉีกแผ่น

ใดของสมดุคูฝ่ากมไิด ้

10.7 ในการท าธรุกรรมใดๆกบัธนาคาร ผูฝ้ากเงนิจะไดรั้บเอกสารหลกัฐานเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการท าธรุกรรมนัน้ 
10.8 ในการท าธุรกรรมโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธุรกรรมหรือสง่มอบใบบันทกึรายการใหแ้ก่ผู ้

ฝากเงนิเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน  โดยธนาคารจะโอนเงนิตามค าสั่งทีไ่ดรั้บจากผูฝ้ากเงนิ  หากเกดิความผดิพลาดใดๆ
ธนาคารจะรับผดิชอบสงูสดุไมเ่กนิจ านวนเงนิทีร่ะบตุามค าสัง่ของธรุกรรมนัน้  

10.9 ในกรณีทีส่มุดคู่ฝากสญูหาย/บัตรเดบติ/บัตรเอทเีอ็ม ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทันท ี ทัง้นี้ผูฝ้ากเงนิ

จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบจ านวนเงนิทีเ่กดิธุรกรรมก่อนการแจง้ธนาคารเพื่อยกเลกิหรืออายัด สมุดคู่ฝาก บัตรเดบติ 
บตัรเอทเีอ็ม 

10.10 หากผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหผู้อ้ ืน่ใชบ้ัญชรี่วมกับผูฝ้ากเงนิ หรือใชบ้ัญชขีองผูฝ้ากเงนิเพื่อรับโอนหรอืถอนเงนิในทาง
ทุจรติจนเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลอืน่  ผูฝ้ากเงนิตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก

การทจุรตินัน้  

10.11 ในกรณีมขีอ้พพิาทเกีย่วกับบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิยนิยอมใหธ้นาคารใชห้ลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนของธนาคารในการ
สอบสวนและด าเนนิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  

10.12 ในกรณีมขีอ้สงสัยหรือพบขอ้ผดิพลาดใดๆในการโอนเงนิผ่านบัญชเีงนิฝาก ผูฝ้ากเงนิสามารถตดิต่อธนาคารผ่าน  
contact center 1428 หรอื ธนาคารทกุสาขา 

10.13 การท ารายการธรุกรรมผา่นชอ่งทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถอืเป็นรายการของวนัถัดไป 
10.14 ผูฝ้ากเงินตกลงว่าจะใชห้รือท าธุรกรรมผ่านบัญช ีทีทีบี ออลล์ฟรี เพื่อใชส้่วนตัวของผูฝ้ากเงินเอง มิใช่เพื่อ

วตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้

10.14.1 เพือ่วตัถปุระสงคท์ีข่ดัตอ่กฎหมายหรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน นโยบายของ 
            ธนาคาร ตลอดจนขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ของหน่วยงานราชการ 

10.14.2 หากผูฝ้ากเงนิมไิดใ้ชบ้ญัช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีตามวตัถุประสงคท์ีธ่นาคารก าหนด หรอืหากธนาคารตรวจสอบ
พบวา่ลกัษณะการใชบ้ญัชขีองผูฝ้ากเงนิ มไิดเ้ป็นไปตามปกตปิระเพณีของผูใ้ชบ้ัญช ีททีบี ีออลลฟ์ร ี

ธนาคารขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธหรอืระงับการท าธรุกรรมหรอืยกเลกิบญัช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีของผูฝ้ากเงนิ

ไดท้นัท ี
10.15 ถา้ปรากฏวา่เช็คทีน่ าเขา้ฝากในบัญชขีองผูข้อใชบ้รกิาร มรีอยขดีฆ่า ขดูลบ แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ความใดๆลงบน

เช็ค หรอืมลีักษณะเป็นพริุธชวนใหส้งสยัวา่มกีารทจุรติ ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารระงับการเรยีกเก็บเงนิ และ
ยอมสละสทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายอนัอาจเกดิขึน้เนื่องจากการระงับการเรยีกเก็บเงนิตามเชค็ฉบบันัน้ได ้  

10.16 บญัชนีีไ้มส่ามารถโอนสทิธ ิหรอื น าไปเป็นหลกัประกนั หรอืกอ่ภาระผกูพัน เหนอืสทิธกิารรับเงนิในบญัชใีหแ้กบ่คุคล
หรอืนติบิคุคลอืน่ได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากธนาคาร 

 

หมายเหต:ุ  หากผูฝ้ากเงนิประสงคจ์ะรับสมดุคูฝ่ากจากการเปิดบญัชเีงนิฝากแบบออนไลน ์หรอืประสงคจ์ะปิดบญัชเีงนิ
ฝากซึง่เป็นบญัชคีูโ่อน (บญัชหีลกั) โปรดแสดงบตัรประจ าตัวประชาชนตัวจรงิและสมุดบญัชเีงนิฝากของทา่นทีม่กีบั

ธนาคารเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนนิการ  โดยสามารถตดิตอ่ไดท้กุสาขาของธนาคาร 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร SMS Alert (เฉพาะบญัชบีุคคลธรรมดาเทา่น ัน้) 

 

1. ธนาคารจะสง่ SMS แจง้เตอืนเมือ่ผูฝ้ากเงนิท ารายการธรุกรรมไดแ้ก ่ฝาก/ถอนเงนิ, โอนเงนิ, รูดใชจ้า่ยผา่นบตัรเดบติ, 
รายการเงนิเขา้/หักบญัชอีตัโนมัต ิผา่นชอ่งทางบรกิารตา่งๆของธนาคารทนัทตีลอด 24 ช.ม. ยกเวน้ ประเภทธรุกรรมทีร่อผล
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การท ารายการ (หลงัเวลา 23.00 น.) เชน่ การโอนเงนิตา่งธนาคารแบบ 1 วนัท าการ, ผลเช็คคนื และรายการเงนิเขา้/หักบัญชี

อตัโนมัต ิธนาคารจะสง่ SMS ใหผู้ฝ้ากเงนิในวนัถัดไป 

2. ผูฝ้ากเงนิควรตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการทีม่กีารแจง้ทาง SMS Alert อกีครัง้ หากมขีอ้สงสยัหรอืความผดิพลาดใดๆ 
เกีย่วกบัธรุกรรมทีเ่กดิขึน้ หรอืขอ้ความทีไ่ดรั้บไมต่รงกบัยอดทีผู่ฝ้ากเงนิท ารายการ หรอืผูฝ้ากเงนิไม่ไดเ้ป็นผูท้ ารายการดว้ย

ตนเอง ผูฝ้ากเงนิตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทผี่าน contact center 1428  
3. หากผูฝ้ากเงนิเปลีย่นแปลงเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัธนาคาร เพือ่ใชบ้รกิาร SMS Alert ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งแจง้

ใหธ้นาคารทราบทนัท ี

4. ธนาคารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ เปลีย่นแปลง การใหบ้รกิาร SMS Alert ตามทีธ่นาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศ
ใหท้ราบ ณ ทีท่ าการของธนาคาร และทางเว็บไซตข์องธนาคาร  

5. อตัราคา่ธรรมเนยีมบรกิารทางการเงนิผา่น SMS Alert เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
 

 

 
 

ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารบตัรเอทเีอ็ม / บตัรเดบติ 

 

ตามทีข่า้พเจา้ ซึง่ตอ่ไปในขอ้ตกลงฉบับนี้จะเรยีกวา่ “ผูข้อใชบ้รกิาร” ไดรั้บบัตรเอทเีอ็ม (บัตรเงนิสด) และ/หรอืบัตรเดบติ 

ซึง่ตอ่ไปในขอ้ตกลง   ฉบับนี้จะเรยีกวา่ “บัตร” ไปจากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปในขอ้ตกลงฉบับนี้จะ
เรยีกวา่ “ธนาคาร” ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมผูกพันและปฏบิตัติามขอ้ตกลง และเงือ่นไข ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. บัตรทีธ่นาคารมอบใหไ้วก้ับผูข้อใชบ้รกิารเป็นกรรมสทิธิข์องธนาคาร ธนาคารมสีทิธิร์ะงับการใชบ้ัตรชัว่คราว ยกเลกิการใชบ้ัตร
หรอืเรยีกบตัรคนืเมือ่ใดก็ได ้และ 

- ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะเลกิใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ยกเลกิการใชบ้รกิารทีส่าขา หรอืส านักงานที่
ผูข้อใชบ้รกิารเปิดบญัชไีวพ้รอ้มกบัคนืบตัรใหแ้กธ่นาคาร 

-  ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารหักคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารบัตรในแตล่ะปี (หากมกีารเรยีกเก็บตามประกาศธนาคาร)  ซึง่
จะครบก าหนดช าระในเดอืนทีเ่ปิดบัญชขีองปีถัดไป โดยวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมัต ิตามอัตราทีธ่นาคารประกาศก าหนด 

และผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่จะคงเงนิในบัญชเีงนิฝากใหเ้พยีงพอตามจ านวนค่าธรรมเนียมดังกลา่ว ทัง้นี้ธนาคารจะหักบัญชเีงนิ

ฝากของผูข้อใชบ้รกิารจนกวา่จะครบจ านวนคา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารบตัร  
- ในกรณีทีธ่นาคารไม่สามารถหักบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารไดค้รบจ านวน ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารยกเลกิการ

ใหบ้รกิารบตัรดงักลา่วไดท้นัท ีและหากผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะใชบ้รกิารบตัรตอ่ไปผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมการ
ออกบตัรใหมต่ามอตัราทีธ่นาคารก าหนด 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงวา่จะน าบัตรทีธ่นาคารมอบให ้มาใชบ้รกิารของธนาคารตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการใชบ้ัตรเอทเีอ็ม /

บัตรเดบติ แลว้แต่กรณีทีธ่นาคารก าหนดไวเ้ท่านัน้ และธนาคารจะแกไ้ขเปลีย่นแปลง    เพิม่เตมิหรือยกเลกิขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขในการใชบ้ตัรเอทเีอ็ม /บตัรเดบติ หรอืเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ อตัราเบีย้ปรับ อตัราคา่ธรรมเนยีมและอัตราคา่บรกิาร

อืน่ ๆ ในภายหนา้ไดโ้ดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
3. ผูข้อใชบ้รกิารมหีนา้ทีต่อ้งลงลายมอืชือ่ในชอ่งทีก่ าหนดไวด้า้นหลังของบัตร (ในกรณีทีด่า้นหลังของบัตรมชีอ่งใหส้ าหรับลง

ลายมอืชือ่) จ ารหัส (ในกรณีทีธ่นาคารแจง้หรือสง่มอบรหัสประจ าตัว) และเก็บรักษารหัสทีธ่นาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการ

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไวใ้นทีท่ีป่ลอดภัย และจะมใิห ้ ผูใ้ดถอนเงนิหรอืยดึถอืบัตรและลว่งรูร้หัสประจ าตวัทีธ่นาคารมอบให ้
ในกรณีทีบ่ัตรสญูหายหรือถูกลักไปหรือตกอยู่ในความครอบครองของผูอ้ืน่ และม ี   ผูน้ าไปใชเ้ป็นเหตุใหธ้นาคารหักเงนิใน

บญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะรับผดิชอบในการกระท านัน้ๆ เสมอืนหนึง่เป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง 
4. ธนาคารตกลงวา่ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธิข์อระงับการใชบ้ตัรชัว่คราวทางโทรศัพทห์รอืโดยวธิอีืน่ซึง่สามารถตดิตอ่กนัได ้ในท านอง

เดยีวกันโดยแจง้ไปยัง contact center 1428 และธนาคารจะระงับการใชบ้ัตรภายใน 5 นาท ีนับแต่เวลาที่ไดรั้บแจง้ระงับ
ดังกลา่ว  ผูข้อใชบ้รกิารไม่ตอ้งรับผดิชอบภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ หลังจากพน้เวลาดังกลา่ว เวน้แตจ่ะพสิจูน์ไดว้่าภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้

ดงักลา่วเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง 

5. ในกรณีทีบ่ัตรถูกลักไป หรอืสญูหายไปไม่วา่ในกรณีใด ๆ ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบทันททีีส่าขาทีผู่ข้อใชบ้รกิารมี
บญัช ีหรอืที ่contact center 1428 เพือ่ขอใหธ้นาคารอายัดการใชบ้ตัร และพจิารณาออกบตัรใบใหมต่อ่ไป 

6. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า การฝากเงนิ ถอนเงนิ หรอืการช าระคา่สนิคา้ รวมทัง้การท ารายการสมัครขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 
"Direct Debit" ดว้ยบัตรทีธ่นาคารมอบใหโ้ดยผ่านเครือ่ง ATM หรอืเครือ่งอเิล็กทรอนกิส ์ใด ๆ ใหถ้อืวา่เป็นการถอนเงนิ หรอื

โอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าผูข้อใชบ้รกิารไม่จ าเป็นตอ้งท าหลักฐานการถอนเงนิ

หรอืโอนเงนิจากบัญชขีองผูข้อใชบ้รกิารใหก้ับธนาคารอกีแตอ่ย่างใด  และผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมผูกพันตามขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขบรกิารหักบญัชเีงนิฝากอัตโนมัตสิ าหรับผูส้มัครใชบ้รกิารผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีธ่นาคารก าหนดทกุประการ 

การเบกิถอนเงนิสด ช าระค่าสนิคา้และบริการ หรือรายการใชจ้่ายผ่านบัตรทีเ่กดิขึน้เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
ธนาคารจะเรยีกเก็บเป็นสกลุเงนิบาท โดยการก าหนดอัตราแลกเปลีย่นเป็นเงนิบาทนัน้ อา้งองิจากอัตราแลกเปลีย่นกลางของวี

ซา่ และธนาคารมสีทิธเิรยีกเก็บคา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงนิไมเ่กนิรอ้ยละ 2.5 จากจ านวนเงนิทีท่ ารายการ 
ในกรณีทีธ่นาคารเปิดใหบ้ริการช าระค่าสนิคา้/บริการโดยวธิีการแจง้เพียงหมายเลขบัตรดว้ยวาจา หรือลายลักษณ์

อักษรใหแ้ก่ผูจ้ าหน่าย/   ผูใ้หบ้ริการ หากผูข้อใชบ้ริการทักทว้งว่ามิไดเ้ป็นผูส้ั่งซื้อสนิคา้/ขอรับบริการจากผูจ้ าหน่าย/ผู ้
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ใหบ้รกิาร ธนาคารจะระงับการเรยีกเก็บเงนิจากผูข้อใชบ้รกิารทันท ีและในกรณีทีธ่นาคารไดรั้บเงนิดังกลา่วแลว้ ธนาคารจะคนื
เงนิใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทันท ีเวน้แต่ในภายหลังหากพสิจูน์ไดว้่าภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้เป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใช ้

บรกิารจะตอ้งรับผดิชอบภาระหนี้ดังกล่าวต่อธนาคาร นอกจากนี้ไม่เป็นการตัดสทิธิข์องผูข้อใชบ้รกิารในการ  ยกเลกิการซือ้
สนิคา้/ขอใชบ้รกิารภายใน 45 วัน นับตัง้แตว่ันทีส่ัง่ซือ้/ขอใชบ้รกิาร  หรอืภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีถ่งึก าหนดสง่มอบสนิคา้/

ใหบ้รกิารและ ในกรณีทีก่ าหนดระยะเวลาสง่มอบสนิคา้/ใหบ้รกิารไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ถา้ผูข้อใชบ้รกิารพสิจูน์ไดว้า่ไม่ไดรั้บ
สนิคา้/บริการ หรือไดรั้บไม่ครบถว้น หรือช ารุด หรือไม่ถูกตอ้งตรงตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการสั่งซื้อสนิคา้/บริการ

ภายในประเทศ ธนาคารจะคนืเงนิใหแ้กผู่ข้อใชบ้รกิารภายใน 30 วนั     นับแตว่นัทีผู่ข้อใชบ้รกิารแจง้ใหธ้นาคารทราบ หากเป็น

การสัง่ซือ้สนิคา้/บรกิารจากตา่งประเทศ ธนาคารจะคนืเงนิใหแ้กผู่ข้อใชบ้รกิารภายใน 60 วนั   นับแตว่นัทีผู่ข้อใชบ้รกิารแจง้ให ้
ธนาคารทราบ (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิผา่นเว็บไซดข์องธนาคาร) 

7. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในกรณีทีผู่ข้อใชบ้ริการฝากเงนิเขา้บัญชขีองผูข้อใชบ้ริการดว้ยบัตรทีธ่นาคารมอบใหโ้ดยผ่านเครื่อง 
ATM หรอืเครือ่งอเิล็กทรอนกิสใ์ด ๆ ไม่วา่จะเป็นการฝากดว้ยเงนิสด หรอืเช็คตราสารใด ๆ ใหถ้อืเอาความถูกตอ้งเป็นเด็ดขาด

ตามจ านวนทีธ่นาคารตรวจนับได ้

ในกรณีทีธ่นบัตรทีผู่ข้อใชบ้รกิารน ามาฝากปลอม หรือช ารุดทัง้หมด หรือแต่บางสว่น หรือเช็คหรือตราสารทีผู่ข้อใช ้

บรกิารน ามาฝากไม่สามารถเก็บเงนิไดห้รอืเรยีกเก็บเงนิลา่ชา้ ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารน าเงนิหรอืเช็คตราสารท าบัญชี

เฉพาะสว่นทีส่มบรูณ์ และตามก าหนดเวลาทีธ่นาคารน าเงนิเขา้บัญชตีามวธิแีละประเพณีปฏบิัตขิองธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิาร
ยอมรับผดิชอบในความเสยีหายหรอืความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้เสมอืนหนึง่เป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเองทัง้นัน้ 

8. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าหลักฐานทางบัญชขีองธนาคารเป็นหลักฐานทีถู่กตอ้ง ในกรณีทีเ่กดิขอ้ขัดขอ้งขึน้กับเครื่อง ATM หรอื

เครื่องอเิล็กทรอนิกสใ์ด ๆ เป็นเหตุใหผู้ข้อใชบ้รกิารถอนเงนิ โอนเงนิหรือช าระค่าสนิคา้ดว้ยบัตรทีธ่นาคารมอบใหโ้ดยผ่าน
เครือ่ง ATM หรอืเครือ่งอเิล็กทรอนกิสใ์ด ๆ ไดม้ากกวา่หรอืเกนิไปจากจ านวนเงนิทีม่อียูใ่นบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อ

ใชบ้รกิารตกลงวา่เงนิจ านวนทีเ่กนิไปดังกลา่วนัน้เป็นหนี้ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระคนืแกธ่นาคาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะ
ช าระเงนิจ านวนดงักลา่วคนืใหแ้กธ่นาคารทนัททีีไ่ดรั้บแจง้จากธนาคาร  

9. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารมคีวามประสงคจ์ะใหธ้นาคารสง่ใบแจง้รายการใชบ้ัตร ธนาคารจะสง่ใบแจง้รายการใชบ้ัตรใหต้ามทีอ่ยู่ที่
ผูข้อใชบ้รกิารใหไ้วก้ับธนาคาร แตท่ัง้นี้ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งโตแ้ยง้หรอืทักทว้งภายใน 60 วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้รายการใช ้

บัตร และหากผูข้อใชบ้รกิารมไิดโ้ตแ้ยง้หรอืทักทว้งภายในเวลาดังกลา่วใหถ้อืวา่ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับวา่รายการดังกลา่ว

ถกูตอ้ง และผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีคา่ธรรมเนยีมการแจง้รายการใชบ้ตัรใหแ้กธ่นาคารในอัตราทีธ่นาคารก าหนด 
ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารมไิดรั้บใบแจง้รายการใชบ้ัตรในเดอืนใดทีม่กีารใชบ้ัตรดังกล่าวโดยมใิชค่วามบกพร่องของ

ธนาคารผูข้อใชบ้รกิาร   ตกลงวา่เป็นหนา้ทีข่องผูข้อใชบ้รกิารทีจ่ะตอ้งตดิต่อสอบถามจากธนาคารเพื่อรับทราบจ านวนเงนิใน
รายการใชบ้ตัรภายในสิน้เดอืนของแตล่ะเดอืนทีม่กีารใชบ้ตัรนัน้เอง 

10. ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามประกาศทีธ่นาคารก าหนดและตกลงว่า ธนาคารมสีทิธิเ์ปลีย่นแปลง

อัตราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วไดโ้ดยจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซตข์องธนาคาร และ แอปพลเิค
ชนั ttb touch  

11. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถใชบ้ัตรสมัครขอใชบ้รกิาร หรือผลติภัณฑท์างการเงนิต่างๆ ของธนาคารไดทุ้กชอ่งทางทีธ่นาคารเปิด
ใหบ้รกิาร โดยอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขขอ้ตกลงของการใหบ้รกิารหรอืการใชผ้ลติภัณฑท์างการเงนินัน้ๆ  

12. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถสมัครขอมบีัตรเดบติแบบไม่ออกบัตรจรงิ (ttb all free digital card) พรอ้มทัง้ขอเปิดการใชง้าน  ttb all 
free digital card ครัง้แรกผา่นบรกิาร แอปพลเิคชนั ttb touch ของธนาคาร  โดยผูข้อใชบ้รกิารสามารถน าเลขบัตร 16 หลักที่

ปรากฏบน ttb all free digital card ทีแ่สดงบน แอปพลเิคชัน ttb touch ไปสั่งซือ้สนิคา้และบริการผ่านระบบออนไลน์ได ้

เทา่นัน้ โดยไมส่ามารถใชซ้ือ้สนิคา้และบรกิารผ่านรา้นคา้ตามชอ่งทางปกตไิด ้ โดยสามารถขอมบีตัร ttb all free digital card 
ได ้1 ใบตอ่ 1 บญัช ีททีบี ีออลลฟ์ร ีเทา่นัน้      

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


