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ขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใชบ้ริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking 
 

ขอ้ 1 คาํจาํกดัความ 
“ICBC (Thai) Personal Electronic Banking” หมายถึง บริการธนาคารแบบบริการตนเองผ่านช่องทางอเิลค็ทรอนิกสท์ี"ธนาคาร

ให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หมายความรวมถงึ ICBC Personal Internet Banking และ 
ICBC Personal Telephone Banking 

“ICBC Personal Internet Banking” หมายถึง บริการธนาคารแบบบริการตนเองผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ที"ธนาคารให้บริการแก่
ลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการนี@ ผ่านเครื"องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพทเ์คลื"อนที" 

“ICBC Personal Telephone Banking” หมายถงึ บริการธนาคารแบบบริการตนเองผ่านโทรศัพทท์ี"ธนาคารให้บริการแก่ลูกค้าบุคคล
ธรรมดา ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการนี@ ผ่านระบบเสยีงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response) และศูนย์บริการลูกค้าสมัพันธ ์
(CALL CENTER) ของธนาคาร 

“เครื�องยืนยนัตวัตน” หมายถงึ อุปกรณ์ที"บรรจุข้อมูลอิเลก็ทรอนิกสเ์พื"อยนืยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการและจะใช้เป็นลายมือชื"อทาง
อิเลก็ทรอนิกสข์องผู้ขอใช้บริการในการใช้บริการ ICBC Personal Internet Banking โดยอุปกรณ์ที"เป็นเครื"องยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ 
คอื USB-Shield, E-Password Token หรืออปุกรณอื์"นใดที"ธนาคารจะกาํหนดเพิ"มเติม 

“รหสัลบั” หมายถึง กลุ่มของตัวเลขหรืออักขระที"ถูกตั@งค่าโดยผู้ขอใช้บริการเพื"อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ รหัสลับแบ่ง
ออกเป็น (1) รหัสลับเข้าสู่ระบบ (2) รหัสลับทาํธุรกรรม และ (3) รหัสลบัยนืยนัตวัตน 

“รหสัลบัเขา้สู่ระบบ” หมายถึง รหัสลับเพื"อทาํการเข้าใช้บริการ ICBC Personal Electronic Banking รหัสลับเข้าสู่ระบบจะถูกตั@งค่า
โดยผู้ขอใช้บริการเมื"อมีการลงทะเบียนใช้บริการ 

“รหสัลบัทําธุรกรรม” หมายถึง รหัสลับเพื"อยืนยันการทาํธุรกรรมใด ๆ ผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking ของผู้ขอใช้
บริการที"ขอใช้บัตรรหัสลับ (Code Card) ในการยืนยันตัวตน รหัสลับทาํธุรกรรมเป็นรหัสผ่านที"ใช้ครั@งเดียว (dynamic password) ซึ"งจะถูก
พิมพ์ลงในบัตรรหัสลับ (Code Card) ผู้ขอใช้บริการที"ขอใช้บัตรรหัสลับ (Code Card) ในการยืนยันตัวตนจะต้องใส่รหัสลับทาํธุรกรรมตาม
ขั@นตอนที"ธนาคารกาํหนด 

“รหสัลบัยืนยนัตวัตน” หมายถงึ รหัสลับที"ถูกกาํหนดไว้แล้วในอุปกรณ ์E-Password Token หรือรหัสลับที"ถูกตั@งค่าโดยผู้ขอใช้บริการ
ที"ขอใช้อปุกรณ ์USB-Shield (แล้วแต่กรณ)ี เพื"อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ   

 
ขอ้ 2 ในการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื"อนไขและข้อตกลงที"ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับนี@  รวมตลอดถึงกฎเกณฑ์ในการทาํธุรกรรมและข้อควรระวังด้านความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal 
Electronic Banking ตามที"ธนาคารกาํหนดทุกประการ 
 
ขอ้ 3 ในกรณีที"ผู้ขอใช้บริการทาํการขอใช้บริการ ลงทะเบียน ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ"มเติมข้อมูลของตนที"เกี"ยวข้องกบับริการ ICBC (Thai) 
Personal Electronic Banking ณ สาขาของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานตามที"ธนาคารกาํหนด กรอกรายละเอียดและ
ข้อมูลในคาํขอที"เกี"ยวข้องและลงนามเพื"อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดในบรรดาความเสยีหายที"เกิดขึ@นกับ
ธนาคารหรือบุคคลใด ๆ อนัเนื"องมาจากการให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที"ไม่ถูกต้อง ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน 
 
ขอ้ 4 ผู้ขอใช้บริการต้องใช้รหัสประจาํตัวผู้ใช้ระบบ (User Name) รหัสลับและเครื"องยืนยันตัวตนหรือบัตรรหัสลับ (Code Card) (แล้วแต่
กรณ)ี ของผู้ขอใช้บริการตามขั@นตอนที"ธนาคารกาํหนด เพื"อยืนยันตัวตนผู้ขอใช้บริการในการทาํธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่าน
บริการ ICBC  Personal  Internet Banking การทาํธุรกรรมหรือใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC  Personal Internet Banking โดย
การยนืยนัตวัตนดังกล่าวจะถอืว่าเป็นการกระทาํของผู้ขอใช้บริการเอง และผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดทั@งสิ@น ทั@งนี@  ไม่ว่าการทาํธุรกรรมหรือการใช้
บริการธนาคารผ่านบริการ ICBC  Personal  Internet Banking ดงักล่าวจะเกดิขึ@นจากการกระทาํของผู้ขอใช้บริการ ผู้ใช้งานของผู้ขอใช้บริการ
หรือบุคคลอื"นใด โดยได้รับความยนิยอมหรืออนุญาตจากผู้ขอใช้บริการหรือไม่และไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ กต็าม และให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ 
โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใด ๆ ทั@งสิ@น เว้นแต่กรณกีารชาํระหรือโอนเงินผ่านบริการ ICBC  Personal  Internet Banking โดย
มิชอบด้วยกฎหมายซึ" งมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการ ทั@งนี@  ผู้ขอใช้บริการไม่อาจขอแก้ไขหรือยกเลิกคําสั"งการชําระหรือโอนเงินที"ได้
ดาํเนินการไปแล้ว  
 
ขอ้ 5 ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื"อนไขของบริการธนาคารที"เกี"ยวข้อง ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการ ICBC (Thai) Personal 
Electronic Banking ได้ในวันเวลาที"ธนาคารกาํหนดเท่านั@น ในกรณีที"ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถทาํธุรกรรมผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal 
Electronic Banking ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ขอใช้บริการสามารถทาํธุรกรรมได้ที"สาขาของธนาคารในวันเวลาทาํการของธนาคาร 



 

 
 

           กรณีที" ผู้ ขอใ ช้บ ริก าร เลือกใ ช้  USB-Shield เ ป็น เค รื" องยืนยันตั วตนของตน ผู้ ขอใ ช้บ ริก ารจะไ ม่สามารถใ ช้ 
โทรศัพทเ์คลื"อนที"ในการทาํรายการโอนเงนิไปยงับญัชีธนาคารของบุคคลอื"นผ่านบริการ ICBC Personal Internet Banking ได้ 

ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื"อนไขที"เกี"ยวข้อง ธนาคารจะใช้ความพยายามตามสมควรที"จะ
ดาํเนินการชาํระหรือโอนเงนิตามคาํสั"งที"เกี"ยวข้องของผู้ขอใช้บริการ 
 
ขอ้ 6 เมื"อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี@  ผู้ขอใช้บริการจะต้องดาํเนินการตามที"ระบุไว้อย่างครบถ้วนที"สาขาของธนาคาร มิฉะนั@น ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องรับผิดในบรรดาความเสยีหายและค่าใช้จ่ายที"เกดิขึ@นก่อนที"จะดาํเนนิการดงักล่าวครบถ้วนเสรจ็สิ@น 

(1) ผู้ขอใช้บริการจะต้องทาํการตั@งรหัสลับเข้าสู่ระบบ รหัสลับเปิดการใช้งานอปุกรณ์ E-Password Token หรือรหัสลับยนืยันตัวตน
ใหม่โดยไม่ชักช้าตามวิธีการที"ธนาคารกาํหนด หากผู้ขอใช้บริการลืมรหัสลับเข้าสู่ระบบ รหัสลับเปิดการใช้งานอปุกรณ์ E-Password Token 
หรือรหัสลบัยนืยนัตวัตน หรือรหัสลับเข้าสู่ระบบ รหัสลับเปิดการใช้งานอปุกรณ ์E-Password Token หรือรหัสลับยนืยันตัวตนถูกเปิดเผยหรือ
ถูกใช้โดยบุคคลอื"น 

(2) เมื"อบตัรรหัสลับ (Code Card) หรือเครื"องยืนยนัตวัตนถกูขโมยหรือสญูหาย ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งการถูกขโมยหรือการสญูหาย
ให้ธนาคารทราบทนัทผ่ีานศูนยบ์ริการลูกค้าสมัพันธ ์(CALL CENTER) ของธนาคาร หรือช่องทางอื"นที"ธนาคารกาํหนด  

การแจ้งการถูกขโมยหรือการสญูหายจะมผีลทนัทหีลงัจากผู้ขอใช้บริการดาํเนินการตามวิธกีารที"ธนาคารกาํหนด  
(3) ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเปลี"ยนบัตรรหัสลับ (Code Card) ใหม่ทนัทีตามวิธกีารที"ธนาคารกาํหนด หากแผ่นฟิล์มที"เคลือบหรือ

ลวดลายบนแผ่นฟิลม์ที"เคลือบบนบัตรรหัสลับ (Code Card) หลุดลอกออก ไม่สมบูรณห์รือได้รับความเสยีหาย หรือพบว่าหมายเลขบัตรรหัส
ลับ (Code Card) ไม่ตรงกับหมายเลขที"ระบุไว้ในคาํขอ หรือบัตรรหัสลับ (Code Card) ถูกใช้จนครบจาํนวนครั@ง หรือบัตรรหัสลับ (Code 
Card) ถูกขโมยหรือสญูหายก่อนถูกใช้จนครบจาํนวนครั@งดงักล่าว  

(4) ผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเครื"องยืนยันตัวตนใหม่ตามวิธีการที"ธนาคารกาํหนดที"สาขาของธนาคารโดยไม่ชักช้า หากเครื"องยืนยัน
ตวัตนสิ@นอายุการใช้งาน หรือเครื"องยนืยนัตวัตนถูกขโมย เสยีหายหรือสญูหายในช่วงระยะเวลาที"เครื"องยืนยันตัวตนยังไม่สิ@นอายกุารใช้งาน  

(5) ในกรณีที"ผู้ขอใช้บริการใส่รหัสลับไม่ถูกต้องตามจาํนวนครั@งที"ธนาคารกาํหนด การใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC 
Personal Internet Banking จะถูกระงับ และผู้ขอใช้บริการจะต้องขอเปลี"ยนบัตรรหัสลับ (Code Card) ใหม่ หรือตั@งรหัสลับหรือรหัสลับเปิด
การใช้งานอปุกรณ ์E-Password Token ใหม่ (แล้วแต่กรณ)ี ตามวิธกีารที"ธนาคารกาํหนดที"สาขาของธนาคาร 
          (6) ในกรณีที"หมายเลขโทรศัพท์มือถอืที"ใช้สาํหรับการรับข้อความสั@น (SMS) จากธนาคารสญูหาย หรือมีการยกเลิกหรือเปลี"ยน
หมายเลขโทรศัพทดั์งกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งแก่ธนาคารและต้องยกเลิกหรือเปลี"ยน (แล้วแต่กรณี) หมายเลขโทรศัพท์มือถอืที"จะใช้
สาํหรับการรับข้อความสั@น (SMS) จากธนาคาร 
 
ขอ้ 7 ในกรณใีดกรณหีนึ"งดังต่อไปนี@  ธนาคารไม่ต้องรับผดิในความสญูเสยีหรือความเสยีหายใด ๆ ที"เกดิขึ@นเนื"องจากการที"ธนาคารดาํเนินการ
หรือไม่ดาํเนนิการตามคาํสั"งของผู้ขอใช้บริการ ซึ"งได้สง่ผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking 

(1) ข้อมูลหรือคาํสั"งไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ผดิพลาดหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์  
(2) เงนิในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที"ลงทะเบียนไว้มีไม่เพียงพอ หรือบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสถานะปกติ หรือวงเงิน

สนิเชื"อของผู้ขอใช้บริการมไีม่เพียงพอ ถกูระงบัหรือยกเลิก  
(3) ผู้ขอใช้บริการอยู่ระหว่างการดาํเนนิการทางกฎหมาย 
(4) ผู้ขอใช้บริการได้รับแจ้งจากธนาคารถึงความขัดข้องของระบบแล้วก่อนหรือในขณะทาํการโอนเงนิ  
(5) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื"อนไขและขั@นตอนที"เกี"ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic 

Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ตามที"ธนาคารกาํหนด 
(6) ธนาคารเชื"อว่าการทําธุรกรรม การใช้บริการธนาคารหรือพฤติกรรมของผู้ขอใช้บริการเข้าข่ายหลอกลวง ฉ้อโกงหรือมี

วัตถุประสงค์อนัมชิอบด้วยกฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(7) เมื"อเกิดเหตุสดุวิสยั หรือเกิดการบุกรุกหรือโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแฮคเกอร์ (Hacker) หรือ

บุคคลใด ๆ หรือระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื"อสาร เครือข่าย (Network) หรืออุปกรณ์ที"เกี"ยวข้องกับบริการ ICBC (Thai) 
Personal Electronic Banking ไม่ทาํงาน ชาํรุด เสยีหายหรืออยู่ในระหว่างการซ่อมแซมแก้ไขหรือการบาํรุงรักษา หรือระบบไฟฟ้าหรือระบบ
พลังงานล้มเหลวหรือขัดข้อง หรือความบกพร่อง ปัญหา ความล่าช้าหรือความผิดพลาดใด ๆ ที"เกดิจากระบบโทรศัพทเ์คลื"นที"หรือผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพทเ์คลื"อนที" การแพร่ของไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื"น ๆ ที"นอกเหนือการควบคุมหรือการจัดการของ
ธนาคาร 

(8) เมื"อธนาคารมคีวามเหน็ว่าการปฏบิตัิตามคาํสั"งของผู้ขอใช้บริการอาจก่อให้เกดิความเสยีหายหรือความรับผดิใด ๆ แก่ธนาคาร ผู้
ขอใช้บริการหรือบุคคลอื"นใด 
 
ขอ้ 8 ธนาคารมสีทิธิqยกเลิกการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ได้ทนัท ีในกรณดัีงต่อไปนี@ 



 

 
 

(1) หากผู้ขอใช้บริการอาศัยระบบหรือใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking จนทาํให้หรืออาจทาํให้ผู้อื"นหรือ
ธนาคารได้รับความเสยีหาย หรือเกดิความขดัข้องหรือความบกพร่องของเครื"องหรือระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ขอใช้บริการ 
ธนาคารหรือผู้ให้บริการระบบสื"อสารหรือเครือข่าย     

(2) เหตุการณ์ที"แสดงว่ามีแฮคเกอร์ (Hacker) หรือบุคคลอื"นที" เข้ามาในระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการใช้บริการ ICBC 
(Thai) Personal Electronic Banking โดยอ้างตัวเป็นผู้ขอใช้บริการ หรือมีความเป็นไปได้ที"มีเหตกุารณเ์ช่นนี@ เกดิขึ@น 

(3) ผู้ขอใช้บริการใช้เอกสารหรือหลกัฐานยืนยันตัวตนที"ไม่เป็นปัจจุบันหรือหมดอายุแล้วหรือที"เป็นเอกสารปลอม หรือใช้เอกสารของ
บุคคลอื"นมาขอใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ  

(4) ผู้ขอใช้บริการไม่ได้ชาํระค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวข้องตามเวลาที"กาํหนด  
(5) เงนิในบญัชีเงินฝากที"ลงทะเบียนไว้ถูกระงับ อายดั ยดึหรือยดึหน่วง หรือบัญชีเงนิฝากดงักล่าวถูกระงบัหรือยกเลิกอนัเนื"องมาจาก

รายงานการสญูหาย หรือมกีารระงบัการชาํระเงนิ หรือมกีารปิดบญัชีเงินฝาก  
(6) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏบิัตติามข้อตกลง เงื"อนไข กฏเกณฑ์หรือวิธปีฏบิตัิที"เกี"ยวข้องตามที"ธนาคารกาํหนด หรือธรรมเนียมปฏบิัติใด 

ๆ หรือดาํเนินการใด ๆ ที"ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ธนาคาร บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือ
บริการธนาคารใด ๆ หรือต่อชื"อเสยีงของธนาคาร หรือ 

(7) ธนาคารมคีวามจาํเป็นหรือต้องปฏบิัตติามกฎหมายหรือคาํสั"งของหน่วยงานที"เกี"ยวข้อง 
 

ขอ้ 9 หากผู้ขอใช้บริการได้รับเงนิหรือผลประโยชน์ใด ๆ โดยไม่มสีทิธ ิไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่าด้วยเหตใุด ธนาคารมีสทิธใินการหักเงิน
หรือผลประโยชน์ดังกล่าว รวมถงึการระงับหรือพักการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ได้
ทนัท ีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า 
 
ขอ้ 10 ผู้ขอใช้บริการตกลงชาํระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที"เกี"ยวข้องกับการใช้บริการ 
ICBC (Thai) Personal Electronic Banking และการใช้บริการธนาคารใด ๆ ตามที"ธนาคารประกาศกาํหนด 
 
ขอ้ 11 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที"เกิดขึ@นจนสิ@นเชิง ในกรณีที"มีความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ 
เกดิขึ@นกบัธนาคารหรือบุคคลอื"นอนัเนื"องมาจากการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ของผู้ขอ
ใช้บริการ 
 
ขอ้ 12 ในกรณีที"ผู้ขอใช้บริการพบว่าผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการธนาคารใด ๆ ผ่านบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking โดย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามข้อตกลง เงื"อนไขหรือวิธกีารที"เกี"ยวข้อง จนเป็นเหตใุห้ธนาคารดาํเนินการตามคาํสั"งของผู้ขอใช้บริการที"ส่งผ่านบริการ 
ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ล่าช้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดและข้อเทจ็จริงต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องให้แก่ธนาคารทันท ี
โดยธนาคารจะทาํการตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ขอใช้บริการทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันที"ธนาคารทราบผลการตรวจสอบ 
 
ขอ้ 13 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าบรรดาคาํสั"ง เอกสาร ข้อมูลและข้อเทจ็จริงของผู้ขอใช้บริการ และที"เกี"ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) 
Personal Electronic Banking หรือบริการธนาคารใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที"ได้จากการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ สื"ออิเลก็ทรอนิกส์
หรือเทคโนโลยสีารสนเทศอื"นใดที"ธนาคารได้รับ และ/หรือ บันทึกเป็นหลักฐาน ให้ถือเป็นหนังสอื เป็นหลักฐานและเป็นเอกสารต้นฉบับตาม
กฎหมาย เป็นข้อมูลที"แท้จริงและถูกต้อง และจะถูกเกบ็รักษาไว้เพื"อใช้ในกรณีที"เกดิข้อโต้แย้งหรือกระบวนพิจารณาในศาลในอนาคต ผู้ขอใช้
บริการมีสทิธร้ิองขอรายงานการทาํธรุกรรมจากธนาคาร  
 
ขอ้ 14 ธนาคารขอสงวนสทิธใินการกาํหนด แก้ไข เพิ"มเติมและเปลี"ยนแปลงข้อตกลงและเงื"อนไขการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal 
Electronic Banking กฎเกณฑใ์นการทาํธุรกรรมหรือข้อควรระวังด้านความเสี"ยงที"เกี"ยวข้อง วิธปีฏบัิติ อตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที"เกี"ยวข้องกับการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking โดยธนาคารจะประกาศ ณ สาํนักงาน/สาขาของธนาคาร และ/หรือ 
ที"เวบ็ไซต์ (Website) ของธนาคาร หรือผ่านทาง ICBC (Thai) Personal Electronic Banking และจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบหรือได้รับ
ความยนิยอมจากผู้ขอใช้บริการล่วงหน้า (แล้วแต่กรณ)ี ตามที"กฎหมายกาํหนด  
 
ขอ้ 15 ผู้สมคัรสามารถยกเลิกการใช้บริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ได้ทุกเมื"อ โดยการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณอ์ักษร
ไปยงัธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 
ขอ้ 16 ผู้สมคัรยนิยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเท่าที"จาํเป็นเพื"อการรวบรวม การเกบ็รักษา การใช้ การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล  หรือเพื"อ
ประโยชน์ในการให้บริการใด ๆ แก่ผู้สมัครได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื"อง หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฏหมาย ข้อกาํหนด ประกาศหรือ



 

 
 

ระเบียบ หรือตามคาํสั"งของศาล หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกาํกับดูแลที"เกี"ยวข้อง หรือตามที"กาํหนดไว้เป็นอย่างอื"นในข้อตกลงและ
เงื"อนไขฉบับนี@ 
 
ขอ้ 17 เงื"อนไขและข้อตกลงที"ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี@เป็นเงื"อนไขและข้อตกลงที"ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงเพิ"มเติมจากและไม่ได้ใช้แทนข้อตกลง
และเงื"อนไขที"เกี"ยวข้องกับบริการธนาคารอื"นใดที"ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงไว้แล้วหรือที"จะตกลงในอนาคตกับธนาคาร ในกรณีที"เงื"อนไขและ
ข้อตกลงที"ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี@ขัดหรือแย้งกบัข้อตกลงหรือเงื"อนไขที"เกี"ยวข้องกับบริการ ICBC (Thai) Personal Electronic Banking ที"ผู้
ขอใช้บริการเคยตกลงไว้แล้วก่อนหน้านี@  ให้เงื"อนไขและข้อตกลงที"ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี@มผีลใช้บังคบั 
 
ขอ้ 18 เงื"อนไขและข้อตกลงที"ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี@ กฎเกณฑใ์นการทาํธุรกรรมและข้อควรระวังด้านความเสี"ยงที"เกี"ยวข้องกับการใช้บริการ 
ICBC (Thai) Personal Electronic Banking และบริการธนาคารใด ๆ ให้ใช้บงัคบัและตคีวามตามกฏหมายไทย 
 
 
 


