คาขอใช้ บริการ/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริการ
สาหรับบริการ SCB Easy
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร พิมพ์รายละเอียด 9100 ทุกบัญชี

หมายเลขอ้ างอิง
SCB Easy

ขอใช้ บริการ
ขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริการ
เรี ยน ผู้จดั การธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)สาขา.....................................................................................................วันที่................................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอใช้ บริการ SCB Easy ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้:

ส่ วนที่ 1 - ข้ อมูลส่ วนตัว
คานาหน้ าชื่อ นาย
นาง
นางสาว
อื่น ๆ (ระบุ).......................... ชื่อ-นามสกุล .................................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่บตั รต่างด้ าว
ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง...........................
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด ......./.................../............. ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่................ หมูบ่ ้ าน / อาคาร.............................................................. ชัน............ห้
้
อง.................หมู่........
ตรอก/ซอย........................... ถนน................................. แขวง/ตาบล........................เขต/อาเภอ........................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์บ้าน.............................โทรศัพท์มือถือ........................... E-mail Address
หมายเหตุ: กรณีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรื อ E-mail Address ที่ระบุข้างต้ น ไม่ตรงกับที่เคยแจ้ งไว้ กบั ธนาคารก่อนหน้ านี ้ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้ องการใช้
บริ การตามคาขอฯ นี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ธนาคารทาการเพิ่มและใช้ ข้อมูลตามที่ระบุข้างต้ น เป็ นข้ อมูลสาหรั บการใช้ บริการ SCB Easy Net และ SCB Easy App กับ
ของข้ าพเจ้ า

ส่ วนที่ 2–สมัคร/เพิ่มบัญชีหรื อบัตรของผู้ขอใช้ บริ การ (ประเภทบัญชี เช่น บัญชีออมทรัพย์,เดินสะพัด,ฝากประจา,ฝากระยะยาว,บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ / บัตร
Speedy Cash)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ประเภทบัญชี/บัตร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี/บัตร
สมัคร Easy Net Easy App ............................................ ...................................... .....................................
เพิ่มข้ อมูลบัญชีหรื อบัตร
............................................ ...................................... .....................................
เพิ่มข้ อมูลบัญชีหรื อบัตร
............................................ ...................................... .....................................
เพิ่มข้ อมูลบัญชีหรื อบัตร
.......................................... ...................................... .....................................
เพิ่มข้ อมูลบัญชีหรื อบัตร
............................................ ...................................... .....................................

ลายมือชื่อเจ้ าของบัญชี/บัตร
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

หมายเหตุ : กรณีมีบญ
ั ชี / บัตรที่ต้องการสมัคร / เพิ่มมากกว่า 4 บัญชีโปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมลงในเอกสารแนบพร้ อมลงนามรับรองข้ อมูล

ส่ วนที่ 3 – ขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใช้ บริการ

Easy Net Easy App
ขออนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงวงเงินทุกบัญชีสาหรับการโอนผ่าน SCB Easy เป็ น ดังนี ้ (วงเงินสูงสุดที่ธนาคารกาหนดจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ www.scbeasy.com)
- การโอนระหว่างบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การไม่เกิน........................................................................(บาท/วัน)
- การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของบุคคลอื่น ไม่เกิน.............................................(บาท/วัน)
- การโอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลอื่นต่างธนาคาร ไม่เกิน.........................................................(บาท/วัน)
- การโอนเงินไปยังบัญชีพร้ อมเพย์ ไม่เกิน.........................................................(บาท/วัน)
ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ / E-mail Address สาหรับการติดต่อหรื อทาธุรกรรมทังหมดเกี
้
่ยวกับบัญชีตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้ างต้ น โดยให้ มีผลสาหรับการใช้ บริการ
อื่น ๆ ของธนาคารทีเ่ กี่ยวข้ องกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวทังหมดด้
้
วย
โทรศัพท์บ้าน
เปลี่ยนเป็ น........................................
และ
 ยกเลิกหมายเลขเดิมทังหมด
้
 ยกเลิกหมายเลข........................................
โทรศัพท์ที่ทางาน เปลี่ยนเป็ น........................................
และ
 ยกเลิกหมายเลขเดิมทังหมด
้
 ยกเลิกหมายเลข........................................
โทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนเป็ น........................................
และ
 ยกเลิกหมายเลขเดิมทังหมด
้
 ยกเลิกหมายเลข........................................
E-mail Address จากเดิมเป็ น
ขอรหัสประจาตัวใหม่สาหรับ SCB Easy Net (Reset Password)
ขอรหัสประจาตัวใหม่สาหรับ SCB Easy App (Reset PIN)
ต้ องการทราบชื่อผู้ใช้ งาน (Username)
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................
ขอยกเลิกการใช้ บริ การ SCB Easy ซึง่ จะเป็ นผลให้ บริ การด้ าน E-Statement ถูกระงับไปด้ วยแต่ไม่กระทบต่อรายการที่ทาคาสัง่ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
ลงชื่อ......................................................................เจ้ าของบัญชีร่วม
(
)
FBE213(6)
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ลงชื่อ...........................................................................ผู้ขอใช้ บริ การ
(
)

ข้ าพเจ้ าได้ รับมอบรวมทังได้
้ อ่านและรับทราบข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บริ การของธนาคารที่อยู่ด้านหลัง และ/หรื อ แนบท้ ายใบคาขอนี ้ ในวันทาคาขอนี ้แล้ ว และตกลง
ยินยอมผูกพัน และรับปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าว รวมทังตกลงยิ
้
นยอมเสียค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้ าใช้ บริ การกับธนาคารตามที่
ธนาคารกาหนดทุกประการ และหากข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายใดๆ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชอบทังสิ
้ ้น
ข้ าพเจ้ า...................................................................เจ้ าของบั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภท ออมทรั พ ย์ / เดิ น สะพั ด /ฝากประจ า/ฝากระยะยาว เลขที่
..................................................ได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ บริ การดังกล่าวข้ างต้ นหรื อบริ การอื่นใดที่ผ้ ขู อใช้ บริ การจะได้ ตกลงกับธนาคารเพิ่มเติมในภายหน้ า
กับบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าหรื อที่ข้าพเจ้ าเป็ นเจ้ าของร่ วมดังกล่าวได้ รวมทังท
้ าการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อตกลง และ/หรื อ ข้ อมูลต่างๆ อันเกี่ยวกับบริ การได้ ทกุ ประการ ไม่ว่าจะเป็ น
ให้ มีการฝากเงิน ถอนเงิน หักเงิน หรื อโอนเงิน อันจะมี ผลกระทบอื่ นใดต่อบัญชี เงินฝากที่ข้าพเจ้ าเป็ นเจ้ าของหรื อเจ้ าของร่ วมดังกล่าวหรื อไม่อย่างไรก็ ตาม โดยตกลงให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวมีผลผูกพันข้ าพเจ้ าทุกประการ
ลงชื่อ......................................................................เจ้ าของบัญชีร่วม ลงชื่อ...........................................................................ผู้ขอใช้ บริการ
(
)
(
)

สาหรั บธนาคาร : ได้ ตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลของลูกค้ าและภาพถ่ายบัตรประจาตัวกับต้ นฉบับแล้ ว มีความถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ และอนุมตั ใิ ห้ เป็ นผู้ขอใช้ บริ การของธนาคาร
โปรดประทับตราสาขา
...................................................................................
.......................................................................................
เจ้ าหน้ าที่/พนักงานธุรกิจ/ธนกิจ ลงนามพร้ อมเลขที่บตั รพนักงาน
หัวหน้ าธุรกิจ/ธนกิจ ลงนามอนุมตั พิ ร้ อมเลขที่บตั รพนักงาน
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนแปลงวงเงินสาหรั บการโอนให้ ผ้ ูช่วยผู้จัดการสาขาขึน้ ไป ลงนามอนุมัติ

พืน้ ที่สาหรับถ่ ายภาพบัตรประจาตัวที่ใช้ เป็ นหลักฐานการแสดงตน

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร และตามรายละเอียดการให้ บริ การที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1.

คานิยาม

1.1 “ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายความถึง ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อ ข้ อมูลใด ๆ ของผู้ขอใช้ บริ การที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ให้ ไว้ แก่
ธนาคาร และ/หรื อ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้ อมูลของธนาคาร และ/หรื อ ที่ธนาคารเก็บรวบรวมมาจากบุคคลอื่นใด
1.2 “เครื่องมือเพื่อการทารายการ” หมายความถึง เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ/หรื อ โทรศัพท์มือถือ และ/หรื อ แท็บเล็ต และ/หรื อ เครื่ องมืออื่นใด
ตามที่ธนาคารกาหนดเพื่อการทารายการ
1.3

“ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และให้ หมายความรวมถึงบุคคลที่ธนาคารมอบหมายด้ วย

1.4 “บริการอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความถึง บริ การ SCB Easy Phone และ/หรื อ SCB Easy Net และ/หรื อ SCB Easy Application และ/หรื อ
SCB Mobile Banking รวมถึงบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
1.5 “บั ญ ชี ผ้ ู ข อใช้ บ ริ ก าร” หมายความถึง บัญ ชี เงินฝากของผู้ข อใช้ บริ ก ารที่มีอ ยู่กับธนาคาร และ/หรื อ สถาบันการเงินอื่ นใด และให้
หมายความรวมถึง บัตรเครดิต หรื อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชี หรื อรหัสใด ๆ ที่ธนาคารออกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ซึง่ สามารถใช้ บริ การได้ ในลักษณะ
ทานองเดียวกับบัญชีเงินฝาก และผู้ขอใช้ บริ การได้ กาหนดใช้ บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรื อ บัตรเครดิต และ/หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ บัญชี และ/หรื อ รหัส
ดังกล่าวในระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การด้ วย
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1.6 “บัตรเงินสด” หมายความถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรบริ การเงินด่วน (บัตรเอทีเอ็ม) และ/หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเดบิต
(บัตรเดบิต) และ/หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติมในภายหน้ า
1.7 “รหั ส ประจ าตั ว ” หมายความถึง Login Name หรื อ Username, รหัส ผ่ า น (Password), PIN – Person Identification Number,
ลายนิว้ มื อ , รหัสผ่านเพื่ อ ใช้ งานอุปกรณ์ เพื่อ การทารายการ, รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่ นใดที่เกี่ ยวข้ อ งกับการเข้ าใช้ บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่ จะเรี ยกด้ วยชื่อใด ๆ และไม่วา่ จะเป็ นรหัสที่ธนาคารเป็ นผู้กาหนดให้ หรื อเป็ นรหัสที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเป็ นผู้กาหนดเองก็ตาม
1.8 “รายการชาระค่ าสินค้ า / บริ การ” หมายความถึง คาสั่ง หรื อรายการ หรื อธุรกรรม ที่กระทาผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การ และโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของบุคคลใด ๆ เพื่อชาระค่าสินค้ าหรื อบริ การตามรายการเรี ยกเก็บเงิน หรื อใบแจ้ งหนี ้
ของผู้ขอใช้ บริ การ ไม่วา่ รายการเรี ยกเก็บเงิน หรื อใบแจ้ งหนี ้นันจะได้
้
จดั ทาในรู ปแบบใดก็ตาม
1.9 “รายการโอนเงิน” หมายความถึง คาสัง่ หรื อรายการ หรื อธุรกรรม ที่กระทาผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ธนาคารหักเงินจาก
บัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การและโอนเข้ าบัญชีเงินฝากใด ๆ
1.10 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการให้ บริ การตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขนี ้ รวมถึงเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อขัดข้ อง หรื อข้ อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคารหรื อระบบสื่อสารขัดข้ องเพราะกระแสไฟ ฟ้าขัดข้ อง
หรื อ ปั ญ หาด้ านพลังงาน การกระทาของบุคคลภายนอก ไวรั สคอมพิวเตอร์ หรื อ ข้ อ มูลที่เป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ ไ ด้
มีสาเหตุมาจากการที่ธนาคารไม่ดแู ลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.11 “อุปกรณ์ เพื่อการทารายการ” หมายความถึง อุปกรณ์สาหรับผู้ขอใช้ บริ การใช้ ประกอบหรื อใช้ ร่วมในการทารายการเพื่อการใช้ บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเห็นชอบ เช่น เครื่ องมือสร้ างและแปลงรหัส (Token) หรื ออุปกรณ์อื่นใดที่ทาหน้ าที่ในลักษณะทานองเดียวกัน
1.12 “Pre – login” หมายความถึง บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงได้ โดยไม่ต้องใส่รหัสประจาตัว แต่ ในการทารายการ
และ/หรื อ ใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การอาจต้ องใส่รหัสประจาตัวหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดสาหรับบริ การแต่ละประเภท
ดังกล่าว
2.

การใช้ และการเก็บรักษารหัสประจาตัว ข้ อมูลส่ วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการทารายการ

2.1 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องรักษารหัสประจาตัว และข้ อมูลส่วนบุคคล ไว้ เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยหรื อกระทาการใด ๆ ที่อาจทาให้ ผ้ อู ื่นทราบ
รหัสประจาตัว และ/หรื อ ข้ อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว
2.2 ผู้ขอใช้ บริ การต้ องเก็บรักษาเครื่ องมือเพื่อการทารายการไว้ เป็ นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้ บริ การต้ องไม่ทาให้ เครื่ องมือเพื่อการทา
รายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้ การครอบครองของบุคคลอื่น
2.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรื อ Username และ/หรื อ รหัสผ่าน (Password) และ/หรื อ PIN - Person Identification
Number และ/หรื อ รหัสที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดก็ได้ โดยดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
2.4 กรณีที่รหัสประจาตัว หรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการของผู้ขอใช้ บริ การ ชารุ ด สูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้ บริ การต้ องแจ้ ง และ/หรื อ
ขอระงับธุรกรรม และ/หรื อ การใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และ/หรื อ ขออายัดหรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการดั งกล่าว
ทันทีที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยธนาคารจะดาเนินการระงับธุรกรรม และ/หรื อ การใช้ บ ริ การอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรื อ อายัดหรื อ
ระงับการใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวในทันทีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็ นเจ้ าของบัญชีตามขัน้ ตอน
และวิธีการที่ธนาคารกาหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการทาธุรกรรมใด ๆ หรื อการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อ
การทารายการของผู้ใช้ บริ การก่อนที่ธนาคารจะได้ ทาการระงับธุรกรรม และ/หรื อ การใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ ๆ และ/หรื อ อายัดหรื อระงั บการใช้ รหัส
ประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวนัน้ ให้ มีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การ และผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบทุกประการ
อนึ่ง ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมชาระค่าใช้ จ่ายทุกประเภทอันเกี่ยวเนื่องกับการขออายัด และ/หรื อ การระงับธุรกรรมหรื อการใช้ บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ทกุ ประเภท และ/หรื อ รหัสประจาตัว และ/หรื อ อุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวทังสิ
้ ้นทุกประการ
3.

การเข้ าใช้ บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร

3.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้ ต่อเมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ จดั ทาข้ อตกลงการใช้ บริ การ และ/หรื อ ดาเนินการ
ใดๆ ตามที่ธนาคารกาหนด รวมทังได้
้ รับอนุมัติจากธนาคารให้ เป็ นผู้ใช้ บริ การแต่ละประเภทนัน้ ๆ ด้ วย โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องผูกพันและปฏิ บัติตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การที่ธนาคารกาหนดขึน้ สาหรั บการใช้ บริ การแต่ละประเภทดังกล่าว และ/หรื อ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ ก าร
ตามแต่ละประเภทรายการที่ปรากฏขึ ้นก่อน และ/หรื อ ระหว่างที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทารายการ (ถ้ ามี) ด้ วย ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าข้ อตกลง ข้ อกาหนด และเงื่อนไขการ
ใช้ บริ การดังกล่าว เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ด้ วย
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อนึง่ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องทารายการเปิ ดใช้ บริ การ (Activate) ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยใช้ รหัสประจาตัว ภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การ หรื อภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด มิฉะนัน้ จะถือว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่ประสงค์จะใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนัน้ ๆ และ
ธนาคารจะทาการลบข้ อมูลเกี่ยวกับการขอใช้ บริ การและการอนุมตั ิให้ ใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวออกทังหมด
้
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
ทังนี
้ ้ หากผู้ขอใช้ บริ การมีความประสงค์จะใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนัน้ ๆ ผู้ขอใช้ บริ การต้ องทาคาขอใช้ บริ การใหม่ ตามวิธีการและขัน้ ตอนที่ธนาคาร
กาหนด
3.2 ในการเข้ าใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้ นการใช้ บริ การ Pre - login ผู้ขอใช้ บริ การต้ องใส่รหัสประจาตัวให้ ถูกต้ อง พร้ อมปฏิบตั ิตามขันตอน
้
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ บริ การที่ธนาคารกาหนดอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทุกครั ง้ และหากใส่รหัสประจาตัวไม่ถูกต้ องเกินจานวนครั ง้ ที่ธนาค ารก าหนด
(แล้ วแต่กรณี ) ระบบจะระงับการให้ บริ การชั่วคราว โดยผู้ขอใช้ บริ การต้ องติดต่อสาขา หรื อแจ้ งที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้
บริ การตกลงว่าการระงับการให้ บริ การชัว่ คราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็ นการยกเลิกการทาธุรกรรมที่เป็ นการทาคาสัง่ ไว้ ล่วงหน้ า และ/หรื อ ธุรกรรมที่ ทาเสร็ จสิ ้น
ตามขันตอนการใช้
้
บริ การอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทแล้ ว และผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ กับธนาคารทังสิ
้ ้น
3.3 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสามารถทารายการโอนเงิน และ/หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า/บริ การ
ได้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ดังนี ้
ระบบบริ การ

รายการโอนเงิน (จานวนเงินสูงสุด)

อิเล็กทรอนิกส์

บัญชีในไทยพาณิชย์

ที่ทารายการ

SCB Easy

รายการชาระ

โอนไปบัญชีใน

โอนไปบัญชีพร้ อมเพย์ใน

โอนระหว่างบัญชี

โอนไปบัญชีบคุ คลอื่น

ธนาคารอื่น

ไทยพาณิชย์และธนาคารอื่น

ผู้ขอใช้ บริ การ (บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

โอนไปต่างประเทศ
(US Dollar หรื อ
เทียบเท่า)

ค่าสินค้ า / บริ การ
(จานวนเงินสูงสุด (บาท) )

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

ครัง้ ละ

วันละ

2,000,000

2,000,000

500,000

500,000

-

-

-

-

-

-

ไม่จากัด

ไม่จากัด

5,000,000

5,000,000

50,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

50,000

ไม่จากัด

ไม่จากัด

5,000,000

5,000,000

50,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ไม่จากัด

ไม่จากัด

5,000,000

5,000,000

50,000

2,000,000

-

-

10,000

10,000

50,000

2,000,000

2,000,000

-

-

2,000,000

2,000,000

-

-

2,000,000

2,000,000

Phone
SCB Easy
Net
SCB Easy
Application
SCB Mobile
Banking

ทังนี
้ ้ วงเงินสูงสุดในการทารายการดังกล่าวข้ างต้ น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด และผู้ขอใช้ บริ การสามารถขอ
เปลี่ยนวงเงินสูงสุดดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
อนึง่ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการโอนเงินได้ โดยไม่จากัดจานวนครัง้ (เว้ นแต่เต็มวงเงินสูงสุด) ยกเว้ นการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึง่ ผู้ขอ
ใช้ บริ การจะต้ องกรอกเอกสารการสมัครพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ ประกอบ ยื่นให้ กบั ธนาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนดไว้ เพื่อรอการ
อนุมตั ิ พร้ อมทังวงเงิ
้ นที่ธนาคารอนุมตั ใิ ห้ ทาได้
ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการทารายการแต่ละประเภทดังกล่าวได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรื อ
ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกาหนด หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ าและแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ www.scb.co.th
3.4 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การทารายการโอนเงิน และ/หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า / บริ การเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของธนาคารแล้ ว ธนาคารจะ
ดาเนินการดังนี ้
3.4.1 กรณีเป็ นการทารายการแบบมีผลทันที (Real Time) ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การทันทีในจานวนเท่ากับจานวนเงินที่
ระบุในรายการโอนเงิน หรื อรายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่กรณี) รวมกับค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริ การที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคาร และโอนเงินเข้ า
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บัญชีที่รับโอนตามรายการดังกล่าว รวมทังจะแสดงผลการท
้
ารายการผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถสั่งพิ มพ์ออก
(print out) และ/หรื อ บันทึก (save as) ไว้ เป็ นหลักฐานการทารายการดังกล่าวได้ ด้วยตนเอง
3.4.2 กรณีเป็ นการทารายการแบบทาคาสัง่ ไว้ ล่วงหน้ า ธนาคารจะหักเงินในจานวนเท่ากับจานวนเงินที่ระบุในรายการโอนเงิน หรื อรายการ
ชาระค่าสินค้ า / บริ การ (แล้ วแต่กรณี) รวมกับค่าธรรมเนียม หรื อค่าบริ การที่ต้องชาระให้ แก่ธนาคาร และโอนเงินเข้ าบัญชีที่รับโอนในวันที่ที่ระบุในรายการ
ดังกล่าว รวมทังจะแจ้
้
งผลการโอนเงินและการหักบัญชีแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทางฟั งก์ชนั การแจ้ งเตือน (กรณีทารายการผ่าน SCB Easy Application) หรื อ SMS
หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าทาการตรวจสอบผลการโอนเงินและสั่ง
พิมพ์ (print out) และ/หรื อ บันทึก (save as) หลักฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนันได้
้ ที่ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในวันเดียวกันกับที่
โอนเงินนัน้
3.5 กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะเลือกใช้ บริ การ Pre - login ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ติ ามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดก่อนการเริ่ มใช้
บริ การดังกล่าว โดยผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงว่า ภายหลังการตังค่
้ าบริ การ Pre-login ในครัง้ แรก ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเข้ าถึงได้ โดยไม่ต้องใส่รหัส
ประจาตัว แต่ในการทารายการ และ/หรื อ ใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การอาจต้ องใส่รหัสประจาตัวหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ ธนาคารกาหนด
สาหรับบริ การแต่ละประเภท และให้ ถือว่าการทารายการ และ/หรื อ ใช้ บริ การ ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
3.6 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการเพิ่มบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การ และ/หรื อ บัญชีกองทุนของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ บัญชีสินเชื่อของผู้ขอใช้ บริ การ
และ/หรื อ ข้ อมูลอื่นใดของผู้ขอใช้ บริ การตามที่ธนาคารกาหนด และ/หรื อ บัญชีของบุคคลอื่น เพื่อทารายการธุรกรรม และ/หรื อ ใช้ บริ การได้ โดยเลือกจาก
เลขที่บญ
ั ชี หรื อข้ อมูลอื่นใดตามที่ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ แสดงไว้ หรื อตามที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ กรอกข้ อมูล ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนด
3.7 ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่า ผู้ขอใช้ บริ การสามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ SCB Easy Application บนเครื่ องมือเพื่อการทารายการตามที่ธนาคาร
กาหนด สูงสุดเป็ นจานวน 3 เครื่ อง หรื อตามจานวนอื่นใดที่ธนาคารกาหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ การเข้ าใช้ บริ การดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะใช้ ได้ เพียง 1 เครื่ อง
และหากมีการเข้ าใช้ บริ การมากกว่า 1 เครื่ องพร้ อมกัน ระบบของธนาคารจะดาเนินการให้ เครื่ องที่เข้ ามาใช้ บริ การหลังสุด เป็ นเครื่ องที่ใ ช้ บริ การได้ เพี ยง
เครื่ องเดียวเท่านัน้
3.8

การใช้ บริ การ Cardless ATM (บริ การเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้ บตั รเงินสด)

3.8.1 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถทารายการการใช้ บริ การ Cardless ATM เพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กับธนาคาร
ตามที่ธนาคารกาหนดโดยไม่ใช้ บตั รเงินสดได้ โดยต้ องทารายการตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า และเมื่อผู้ขอใช้ บริ การทารายการดังกล่าวสาเร็ จ ธนาคารจะ
ส่ง Withdrawal Code (รหัสถอนเงิน) ให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดงั กล่าว เพื่อนาไปใช้ ในการเบิก
ถอนเงินที่เครื่ องบริ การเงินด่วน (เครื่ อง ATM)
ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเบิกถอนเงินได้ เป็ นจานวนทุกๆ 100 บาท เช่น 400, 500, 900 บาท เป็ นต้ น สูงสุดครัง้ ละไม่เกิน 20,000
บาท และจะต้ องไม่เกินกว่า 50,000 บาท/วัน/บัญชีเงินฝากทุกบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ บริ การ Cardless ATM ถือเป็ นบริ การแยกต่างหากจากบริ การ
บัตรเงินสดของธนาคาร จานวนเงินสูงสุดที่ทารายการได้ จึงแยกต่างหากจากกัน และไม่นาไปคานวณรวมกับรายการในการใช้ บริ การบัตรเงินสด รวมทัง้ ไม่
นาไปคานวณรวมกับการใช้ บริ การอื่น ๆ
3.8.2 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การได้ รับ Withdrawal Code (รหัสถอนเงิน) แล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การสามารถเบิกถอนเงินได้ ที่เครื่ อง ATM ของธนาคารทัว่ ประเทศ
โดยไม่ต้องใช้ บตั รเงินสด ด้ วยการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ ระบุตอนทารายการผ่านช่องทางข้ างต้ น) Withdrawal Code (รหัส
ถอนเงิน) และจานวนเงิน (ตามที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ระบุตอนทารายการผ่านช่องทางข้ างต้ น) และทาตามขัน้ ตอนและวิธีการของเครื่ อง ATM ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้
บริ การมีหน้ าที่รักษาหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ Withdrawal Code ดังกล่าวไว้ เป็ นความลับด้ วย
3.8.3 ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องใช้ Withdrawal Code เพื่อประกอบการเบิกถอนเงินตามข้ อ 3.8.2 ภายใน 15 นาทีนบั จากที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ รับ
Withdrawal Code และ/หรื อ เวลาอื่นใดตามที่ธนาคารจะกาหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้
Withdrawal Code ดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิได้ รับ Withdrawal Code ไม่เกิน 3 ครัง้ /วัน หรื อจานวนอื่นใดตามที่ธนาคารจะกาหนดเปลี่ยนแปลง
ในภายหน้ า (ให้ นบั เฉพาะกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเบิกถอนเงินจากเครื่ อง ATM สาเร็ จ)
3.8.4 ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิก Withdrawal Code ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
3.8.5 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรั บว่า หากมีการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่ อง ATM โดยใช้ Withdrawal Code ที่ผ้ ขู อใช้
บริ การได้ รับจากธนาคาร ถือว่าการทารายการดังกล่าวถูกต้ องสมบูรณ์ และผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่ต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารใด ๆ ทังสิ
้ ้น และผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึง่ ว่าผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้กระทาด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะเกิดขึ ้นโดยผู้ขอใช้
บริ การหรื อบุคคลใด และไม่วา่ จะด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม
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3.8.6 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าบริ การใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การ Cardless ATM ตามที่ธนาคารกาหนด
และธนาคารไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ขอใช้ บริ การไปแล้ วในทุกกรณี รวมทังตกลงปฏิ
้
บตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ เครื่ อง ATM ของ
ธนาคาร
3.9

การใช้ บริ การ Bulk Transfer (บริ การโอนเงินมากกว่า 1 รายการ)

3.9.1 ผู้ขอใช้ บริ การต้ องทารายการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดผ่าน SCB Easy Application หรื อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นใดที่ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเพิ่มเติมในภายหน้ า
3.9.2 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การทารายการโอนเงินเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของธนาคารแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการโอนเงินตามรายละเอียด
ของรายการโอนเงินดังกล่าว ก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหักเงินในจานวนเท่ากับจานวนเงินโอนทุกรายการรวมกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การที่ต้องชาระ
ให้ แก่ธนาคารจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในการทารายการโอนเงินเท่านัน้ โดยธนาคารจะแจ้ งผลการโอนเงินและการหักบัญชีแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทาง
ฟั งก์ชนั การแจ้ งเตือน หรื อ SMS หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถตรวจสอบ
ผลการโอนเงินและสั่งพิมพ์ (print out) และ/หรื อ บันทึก (save as) หลักฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนัน้ ได้ ที่ระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ธนาคารภายในวันเดียวกันกับที่โอนเงินนัน้
3.10 การใช้ บริ การ Recommended Transaction
3.10.1 บริ การ Recommended Transaction เป็ นบริ การที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารจะช่วยอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
โดยการแสดงข้ อมูลธุรกรรมที่ผ้ ูขอใช้ บริ การได้ ทาเป็ นประจาไว้ ในแต่ละประเภทรายการ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมู ลที่แสดงไว้
ดังกล่าวได้ ก่อนการทารายการตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดต่อไป
3.10.2 ในการใช้ บริ การ Recommended Transaction ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมข้ อมูลธุรกรรมที่ผ้ ขู อใช้ บริ การทา
ไว้ กบั ธนาคารและนาข้ อมูลดังกล่าวมาแสดงเพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การตามรายละเอียดในข้ อ 3.10.1
3.11 ผู้ขอใช้ บริ การยอมรั บว่า บริ การบางประเภท ธนาคารได้ นาข้ อความหรื อข้ อมูลมาจากบุคคลภายนอก หรื อธนาคารได้ เชื่อมต่อระบบของ
ธนาคารไปยังข้ อมูลของบุคคลภายนอก ธนาคารจึง ไม่สามารถรั บรองความถูกต้ องสมบูรณ์ของข้ อความหรื อข้ อมูล ดังกล่าวได้ รวมถึงธนาคารไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องและไม่ได้ ให้ การรับรองหรื อรับประกันใดๆ เกี่ยวกับสินค้ า บริ การ ข้ อเสนอ รายการส่งเสริ มการขาย และ/หรื อ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผลิต และ/หรื อ
ให้ บริ การ โดยบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการนาข้ อความหรื อข้ อมูลดังกล่าวไป
ใช้ และ/หรื อ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ ้นจากสินค้ า และ/หรื อ การให้ บริ การใดๆ ทังสิ
้ ้น
4.

ความสมบูรณ์ ของการใช้ บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้ บริการ

4.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยอมรับว่าวิธีการดาเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้
บริ การนี ้เป็ นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ ระหว่างผู้ขอใช้ บริ การและธนาคาร รวมทังรั้ บรองว่าเอกสาร และ/หรื อ ข้ อมูลใด ๆ ที่ธนาคารได้ รับจากผู้ขอ
ใช้ บริ การด้ วยวิธีการดังกล่าวนัน้ เป็ นเอกสาร และ/หรื อ ข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และถูกต้ องแท้ จริ งเสมือนเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทุกประการ และใช้
บังคับได้ ระหว่างผู้ขอใช้ บริ การ ธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่ต้องตรวจสอบข้ อมูล ชื่อบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ รายละเอียดใดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับรายการการใช้ บริ การในครัง้ นัน้ ๆ ว่าถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่ด้วย
4.2 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่าการกระทาใดๆ ผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้ กระทาไปโดยการใช้ รหัสประจาตัว และ/หรื อ โดยการใช้ บริ การ Pre-login ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้แล้ ว ให้
ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทังสิ
้ ้น และผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบ
การกระทาดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้ บริ การเป็ นผู้กระทาด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะเกิดขึ ้นโดยผู้ขอใช้ บริ การหรื อบุคคลใด และไม่ วา่ จะด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม
4.3

ธนาคารมีสิทธิให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การจัดทาเอกสารเพิ่มเติม ตามรู ปแบบ และภายในระยะเวลาส่งมอบเอกสารให้ แก่ธนาคาร ที่ ธนาคารกาหนด

4.4 ผู้ขอใช้ บริ การจะเปลี่ยนแปลง หรื อระงับ หรื อยกเลิก รายการโอนเงิน และ/หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า/บริ การ และ/หรื อ รายการธุรกรรมใด ๆ
ภายหลังจากที่ได้ จัดส่งรายการนัน้ ๆ ให้ แก่ธนาคารผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์แล้ วไม่ได้ ยกเว้ นกรณี ทารายการแบบทาคาสั่ งไว้ ล่วงหน้ า ผู้ขอใช้
บริ การอาจทาการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อระงับ หรื อยกเลิกรายการนันผ่
้ านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ หรื อช่องทางอื่นใด ก่อนวันที่ธนาคารจะได้ กระทา
การใดๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามรายการนันหรื
้ อภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดได้ ทังนี
้ ้ ตามขันตอน
้
และวิธีการที่ธนาคารกาหนด
4.5 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า เมื่อธนาคารได้ ดาเนินการตามคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อ รายการการใช้ บริ การแล้ ว ถือว่าธนาคารได้ ให้ บริ การโดย
ถูกต้ องครบถ้ วนและมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ และในกรณีที่เป็ นการขอใช้ สินเชื่อ หรื อทาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีกองทุน ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การ
ได้ รับสินเชื่อหรื อได้ รับบริ การจากธนาคารโดยถูกต้ องครบถ้ วน และมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
4.6 กรณีที่การใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อ การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าบริ การใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ มีผลให้ ต้องมีการหักเงิน โอนเงิน หรื อดาเนินการอย่างใดๆ กับบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอม
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ให้ ธนาคารดาเนินการดังกล่าวกับบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การ และ/หรื อ ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีวงเงินสินเชื่ออยู่กบั ธนาคารและระบุในคาสัง่ ให้ ธนาคารนาไป
ลงเป็ นยอดหนี ้สินเชื่อโดยถือว่าเป็ นการใช้ วงเงินสินเชื่อของผู้ขอใช้ บริ การ ก็ให้ ธนาคารดาเนินการตามคาสัง่ ดังกล่าว ตามจานวนเงินที่ต้องหักหรื อโอน
หรื อต้ องดาเนินการดังกล่าว และตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารกาหนดได้ ทนั ที
4.7 ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน หรื อการดาเนินการของธนาคารกับบัญชี
หรื อการใช้ วงเงินสินเชื่อ (ถ้ ามี) ของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการที่ธนาคารให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ธนาคารได้ จดั ทาขึน้
ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ มีความถูกต้ องและผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
4.8 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าในกรณีที่เลขที่บญ
ั ชีผ้ ขู อใช้ บริ การได้ เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ยังคงมี ผลใช้
บังคับสาหรับบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การหมายเลขที่เปลี่ยนแปลงนันด้
้ วยทุกประการ
4.9 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ บริ การ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์นีต้ ามอัตราและ
เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การทุกประเภทที่มีอยู่กบั ธนาคารได้
4.10 ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้นแก่ธนาคาร และ/หรื อ บุคคลใด ๆ เนื่องจากการให้ บริ การหรื อการดาเนินการใด ๆ ตามความประสงค์
ของผู้ขอใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี โ้ ดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรื อในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การใช้ บริ การเพื่อกิจการใดซึง่ ขัดต่อกฎหมายหรื อ
ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ทารายการผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชาระหนี ้ที่เกี่ยวข้ องกับการพนัน ซื ้อขายอาวุธ หรื อ
สนับสนุนการก่อการร้ าย ผู้ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมดทุ
้
กประการ
4.11 ข้ อ มูลที่ผ้ ูข อใช้ บริ การได้ จากบริ การของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อ มูลเกี่ ยวกับ สถานะเช็ค อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ต่างประเทศ อัตราดอกเบี ้ย หรื อข้ อมูลอื่นใด เป็ นเพียงข้ อมูลในเบื ้องต้ นเท่านัน้
4.12 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิเพิ่ม เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ รวมทังค่
้ าธรรมเนี ยม ค่าใช้ บริ การ และค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทบริ การที่ธนาคารเปิ ดให้ บริ การผ่านระบบของธนาคารได้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้ บริ การตกลง
ผูกพันปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ บริ การ และค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดย
ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าโดยการปิ ดประกาศ ณ สานักงานหรื อสาขาของธนาคาร และ/หรื อ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อ มีหนังสือ
แจ้ งไปยังผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ โดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ อนึ่ง
หากการเพิ่ม หรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การดังกล่าวเป็ นผลให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การต้ องเสียค่าใช้ จ่ายหรื อมีภาระความรับผิดชอบเพิ่ มขึ ้น
ในกรณีที่ธนาคารไม่ได้ รับแจ้ งการคัดค้ านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอใช้ บริ การภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ระบุในประกาศ
และ/หรื อ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อ หนังสือแจ้ งไปยังผู้ขอใช้ บริ การ ให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริ การยินยอมและไม่มีข้อคัดค้ านข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้
บริ การ ที่เพิ่มหรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4.13 ผู้ข อใช้ บริ การตกลงยอมรั บผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้ อ กาหนดและเงื่ อ นไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิ บายวิธีการใช้ บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารกาหนด ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับหรื อถือว่าได้ รับไว้ แล้ วในวันที่ทาคาขอใช้ บริ การ รวมทังตามที
้
่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม
แก้ ไข หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ า ซึง่ ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ด้ วย
5.

การดาเนินการกรณีพบข้ อผิดพลาด

ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การพบว่ามีข้อผิดพลาดหรื อมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบโดยเร็ วที่
SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยอย่างน้ อยต้ องแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่ทารายการ สถานที่ตงของเครื
ั้
่ องเทอร์ มินอล เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก
และ/หรื อ บัญชีสินเชื่อ (ถ้ ามี) ของผู้ขอใช้ บริ การและของผู้ที่เกี่ยวข้ อง ประเภทของรายการ จานวนเงินที่โอนเข้ าหรื อออก รวมทังข้้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทา
รายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การจะร่ วมมือกันดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและสอบสวนหาสาเหตุ
ของข้ อผิดพลาด รวมถึงแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ ว ทังนี
้ ้ ธนาคารจะแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคาร
เห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรื อไปรษณีย์ หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม
6.

ความรับผิดและข้ อยกเว้ นความรับผิดของธนาคาร

6.1 บรรดาการกระทาใดๆ ที่ธนาคารได้ กระทาไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ และ/หรื อ ตามข้ อมูลที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ แจ้ งต่อธนาคาร และ/หรื อ ตาม
คาร้ องขอของผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การใด ๆ ของธนาคาร ไม่ว่าที่มีอยู่แล้ วในขณะนีห้ รื อที่จะมีขึน้ ภายหน้ า ให้ มีผล
ผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ ้นแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ และ/หรื อ ผู้รับเงิน และ/หรื อ บุคคลใด ๆ ไม่
ว่าจะโดยประการใดทังสิ
้ ้น เว้ นแต่
(1) เกิดจากธนาคารจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงไม่ปฏิบตั ิตามคาขอใช้ บริ การ หรื อคาสัง่ โอนเงิน หรื อคาสัง่ ชาระเงิน หรื อ
คาสัง่ ระงับการโอนเงิน หรื อคาสัง่ ระงับการชาระเงิน หรื ออายัดหรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัว หรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการของผู้ขอใช้ บริ การ และเกิด
รายการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารขึ ้น ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องจัดส่งคาขอใช้ บริ การ และ/หรื อ ข้ อมูล และ/หรื อ แจ้ งขอระงับการโอนเงิน และ/หรื อ
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แจ้ งขอระงับการชาระเงิน หรื ออายัดหรื อระงับการใช้ รหัสประจาตัวหรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการดังกล่าวโดยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้แล้ ว หรื อ
(2) เกิดรายการโอนเงิน หรื อรายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ ผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารก่อนที่ธนาคารจะได้ ส่งมอบรหัส
ประจาตัว และ/หรื อ อุปกรณ์เพื่อการทารายการให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ หรื อ
(3)
ของผู้ขอใช้ บริ การ

เกิดรายการโอนเงิน หรื อรายการชาระค่าสินค้ า / บริ การ ผ่านระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารโดยมิชอบและมิใช่ความผิด

6.2 ในกรณี ที่ธนาคารได้ ให้ บริ การ หรื องดเว้ นการให้ บริ การใดๆ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การ เมื่อเกิดกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ ผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ บุคคลใดทังสิ
้ ้น
(1) ผู้ขอใช้ บริ การมีเงินในบัญชีไม่พอ หรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
(2) การโอนเงิน และ/หรื อ ชาระเงินนัน้ จะเป็ นผลให้ ยอดหนี ้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ผ้ ขู อใช้ บริ การตกลงกับธนาคาร (ถ้ ามี)
(3) อยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย
(4) ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงิน และ/หรื อ ชาระเงิน และ/หรื อ ให้ บริ การ อยู่แล้ วก่อนหรื อใน
ขณะที่ทารายการโอนเงิน และ/หรื อ ชาระเงิน และ/หรื อ ใช้ บริ การนัน้
(5) ผู้ขอใช้ บริ การไม่ปฏิบตั หิ รื อปฏิบตั ผิ ิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
(6) เป็ นเหตุสดุ วิสยั
7.

การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้ บริการ

7.1 ธนาคารมีสิทธิที่จะไม่ให้ บริ การ หรื อระงับ หรื อยกเลิกการให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึง่ ประเภทใด หรื อทังหมด
้
เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้ นแต่กรณีที่ธนาคารเห็นว่าการดาเนินการตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ หรื อกิจการ
หรื อการดาเนินกิจการของผู้ขอใช้ บริ การอาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีพฤติการณ์อนั น่า
เชื่อว่ามีการใช้ บริ การหรื อการทารายการในลักษณะ Robot หรื อโดยทุจริ ตหรื อโดยมิชอบไม่ว่าด้ วยประการใดๆ หรื อมีเหตุจาเป็ นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้ ง
ล่วงหน้ าได้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยเร็ ว
7.2 กรณีผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรื อทุกประเภทก็ตาม จะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษร
หรื อแจ้ งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทังนี
้ ้ ธนาคารมีสิทธิเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์โดยหักเงินจากบัญชีผ้ ขู อใช้ บริ การได้ จนกว่าจะมีการยกเลิกบริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้
8.

การบันทึกและการเปิ ดเผยข้ อมูล

8.1 ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบและตกลงให้ ธนาคารสามารถทาการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้ บริ การกับธนาคาร และ/หรื อ จัดเก็บ และ/หรื อ บันทึก
และ/หรื อ ประมวลผลข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้ บริ การ และ/หรื อ รายการการใช้ บริ การ และ/หรื อ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งการบริ การของธนาคาร และ/หรื อ เพื่อการใด ๆ ได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร และเพื่อเป็ นหลักฐานการบริ การและรายการใช้ บริ การ
แต่ทงนี
ั ้ ้ ธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องทา หรื อเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรื อ ข้ อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ความยินยอมในการยอมรับบันทึก
การสนทนาและข้ อมูลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานและยืนยันผู้ขอใช้ บริ การ และให้ ธนาคารใช้ บนั ทึกการสนทนาและข้ อมูลดังกล่าวในกระบวนพิจารณาใด ๆ
หรื อตามที่ธนาคารเห็นสมควร
8.2 ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารส่ง และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของผู้ขอใช้ บริ การ (ข้ อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน หรื อข้ อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็ นผู้ขอใช้ บริ การ) ให้ แก่ Google บริ ษัทในกลุ่มของ Google และ/หรื อ นิตบิ คุ คลหรื อบุคคลใด ๆ ที่
ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้วย ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การสามารถศึกษา
รายละเอียดการดาเนินการส่ง และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ Google รวมทังการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลของ Google ได้ จากหัวข้ อ "How Google uses data when you
use our partners' sites or apps" ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรื อ URL อื่นตามที่ Google กาหนด
8.3 ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้ บริ การ รวมทังให้
้ ธนาคาร
ส่ง โอน ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้ บริ การ ให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของ
ธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรี ยกร้ อง และ/หรื อนิตบิ คุ คลหรื อบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพั นธ์ด้วย ทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร และ/หรื อบุคคล
ดังกล่าว และ/หรื อ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริ ต และ/หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมาย และ/หรื อเพื่อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้ บงั คับกับธนาคาร โดยให้ ความยินยอมนีม้ ีอยู่ตลอดไป แม้ ว่าจะไ ด้ มีการยกเลิกการใช้ บริ การหรื อ
ผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ขอใช้ บริ การจะไม่ได้ ใช้ บริ การหรื อผลิตภัณฑ์แล้ วก็ตาม
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9.

ข้ อมูลการติดต่ อและการส่ งคาบอกกล่ าว

9.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าสามารถกาหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail Address เพื่อเป็ นช่องทางในการรั บ-ส่งข้ อมูลกับธนาคารหรื อ
สาหรับการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภทได้ เพียง 1 เลขหมาย และ 1 E-mail Address เท่านัน้
9.2 เมื่อผู้ขอใช้ บริ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ตงส
ั ้ านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรื อ E-mail Address จากที่ระบุไว้ เดิมในใบคาขอใช้ บริ การ หรื อ
คาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ (ถ้ ามี) จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยแจ้ งได้ ที่สาขาของธนาคาร หรื อช่องทางอื่ นใดที่
ธนาคารกาหนด
9.3 เอกสารหรื อหนังสือใดๆ ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้ บริ การ หรื อผู้ตดิ ต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ ามี) ตามที่อยู่ และ/หรื อ สานักงาน
และ/หรื อ E-mail Address ตามที่ผ้ ขู อใช้ บริ การแจ้ งไว้ ในใบคาขอใช้ บริ การ หรื อคาขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การ (ถ้ ามี) แล้ ว ให้ ถือว่าได้ ส่งโดยชอบ
และผู้ขอใช้ บริ การได้ ทราบข้ อความในเอกสาร หนังสือ หรื อข้ อมูลนันๆ
้ แล้ ว
9.4 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยินยอมให้ ธนาคารส่งข้ อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ข้ อมูลทางการตลาด
และรายการส่งเสริ มการขาย เป็ นต้ น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น และผู้ขอใช้ บริ การ
รับทราบว่า ผู้ขอใช้ บริ การสามารถบอกเลิกหรื อปฏิเสธการรับข้ อมูลดังกล่าวได้ ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
10. กฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจในการพิจารณาข้ อพิพาทที่เกิดขึน้
เกี่ยวกับการใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ต่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด (“บริ ษัทจัดการ”)
เพื่อประโยชน์ในการใช้ บริ การ Easy Fund และ/หรื อ ซื ้อขายหน่วยลงทุน และ/หรื อ ทาธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของผู้ขอใช้ บริ การ ไม่ว่า
ผู้ขอใช้ บริ การจะเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านธนาคาร และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนรายอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
บริ ษัทจัดการ (“ผู้สนับสนุน”) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทจัดการในการส่ง และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ขอใช้ บริ การให้ แก่ธนาคาร
รวมทังส่
้ ง และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีกองทุนที่ผ้ ูขอใช้ บริ การเปิ ดผ่านธนาคาร และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุน ให้ แก่ธนาคาร
และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การ Easy Fund และ/หรื อ บุคคลอื่นใดตามที่ธนาคาร และ/หรื อ บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ ให้ ความ
ยินยอมดังกล่าวมีอยู่ตลอดไป แม้ วา่ จะได้ มีการยกเลิกการใช้ บริ การ Easy Fund แล้ วก็ตาม
_______________________________
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