
 

01 028 SAP (10/19)           1 / 6 
 

  02 060 G (10/19) 

  บุคคลธรรมดา 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขสําหรบัการเปิดและการใชบ้ญัชีเงินฝาก 

ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี$  เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นตามที�ธนาคารประกาศกาํหนดรวมถึงประเพณี
ปฏบิัติต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเปิดและการใช้บัญชีเงินฝากแต่ละประเภท (“บัญชีเงินฝาก” ) ทุกประการ 

ก.  ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขทั �วไป 

1. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิชําระดอกเบี$ ย และ/หรือ เปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี$ ยของเงินฝากแต่ละประเภทของผู้ใช้บริการตามอัตราที�
ธนาคารประกาศกาํหนดเป็นครั$งคราวตามหลักเกณฑ์ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดโดยผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าอัตราดอกเบี$ ยที�ธนาคาร
เปลี�ยนแปลงดังกล่าวเป็นอตัราดอกเบี$ยสาํหรับเงินฝากแต่ละประเภทของผู้ขอใช้บริการที�ธนาคารพึงชาํระ 

2. ผู้ขอใช้บริการยินยอมชาํระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษีอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับการรักษาบัญชีเงินฝากการโอนเงิน และ/
หรือการใช้บริการอื�นใดตามที�ธนาคารประกาศกาํหนดทุกประเภท  กรณีที�ผู้ขอใช้บริการไม่ชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษีอากร และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทที�ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัธนาคารเพื�อชําระหนี$ดังกล่าวได้ทนัท ี
โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด  

3. หากธนาคารออกบัตรอเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทใดประเภทหนึ�งให้แก่ผู้ขอใช้บริการ (“บัตรธนาคาร”) เพื�อทาํรายการที�เกี�ยวข้องหรือเกี�ยวเนื�องกบับัญชี
เงินฝาก ผู้ขอใช้บริการตกลงที�จะปฏบิัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที�ธนาคารประกาศหรือกาํหนดสาํหรับการใช้บริการบัตรธนาคารแต่ละประเภทของ
ธนาคาร 

4. กรณีที�เป็นการลงลายมือชื�อในเอกสารเกี�ยวกบัการฝาก ถอน โอนเงิน หรือการใช้บริการอื�นๆ ต้องเป็นไปตามตัวอย่างลายมือชื�อและเงื�อนไขที�ผู้ขอ 
ใช้บริการได้เคยให้ไว้แก่ธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่จําต้องตรวจสอบตราประทับ ดวงตรา ตรายาง หรือตัวเขียนอย่างอื�น
นอกเหนือไปจากลายมือชื�อและเงื�อนไขที�ผู้ขอใช้บริการให้ไว้แก่ธนาคารดังกล่าว  กรณีที�เป็นการใช้บัตรธนาคารในการฝาก ถอน โอนเงินหรือใช้
บริการอื�นๆ ต้องเป็นไปตามรหัสบัตรและเงื�อนไขที�ผู้ขอใช้บริการได้กาํหนดไว้ และผู้ขอใช้บริการตกลงปฏบิัติตามเงื�อนไขและวิธกีารอื�นใดที�ธนาคาร
กาํหนดสาํหรับการให้บริการแต่ละประเภทนั$น (ถ้ามี) 

5. ในกรณีการฝาก ถอน โอนเงิน สอบถาม ขอข้อมูล หรือทาํรายการอื�นใดที�เกี�ยวกับหรือเกี�ยวเนื�องกับบัญชีเงินฝากผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร 
บัตรธนาคาร วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ หรือช่องทางการให้บริการอื�นๆ หรือระบบงานอัตโนมัติหรือกึ�งอัตโนมัติใดๆ ของธนาคาร  ผู้ขอใช้
บริการรับทราบและยินยอมปฏบิัติตามข้อกาํหนด เงื�อนไข ระเบียบและวิธกีารที�ธนาคารกาํหนดทุกประการโดยเคร่งครัด 

6. ธนาคารจะส่งเอกสาร หนังสอื หรือคาํบอกกล่าวใดๆ ไปยังที�อยู่ของผู้ขอใช้บริการตามข้อมูลที�ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร   กรณีที�อยู่ที�ให้ไว้มีมากกว่าหนึ�ง
แห่งและไม่อาจทราบได้ว่าผู้ขอใช้บริการใช้สถานที�ติดต่อใดเป็นสถานที�ที�สามารถติดต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้เป็นดุลยพินิจของ
ธนาคารที�จะส่งไปยังที�อยู่ใดกไ็ด้  และให้ถือว่าธนาคารได้ส่งเอกสาร  หนังสอื หรือคาํบอกกล่าวใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว  ในกรณีที�ผู้ขอ

ใช้บริการเปลี�ยนแปลงชื�อ สถานที�ติดต่อ หมายเลขโทรศพัท ์รวมถึง E-mail (ถ้ามี) ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งการเปลี�ยนแปลงนั$นเป็นหนังสอืให้ธนาคาร
ทราบทนัท ีหากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ถือว่าข้อมูลที�ได้แจ้งไว้หรือที�ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที�ถูกต้อง 

7. ในกรณีที�มีความรับผดิหรือความเสยีหายใดๆ เกดิขึ$นกบัธนาคารอนัเนื�องมาจากการที�ธนาคารให้บริการใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการที�เปิดและใช้บัญชีเงินฝาก
ในทางที�ไม่ชอบ หรือผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในทางแพ่ง ทางอาญา หรือตามกฎหมายฟอกเงินกต็าม ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกดิขึ$นให้แก่ธนาคารจนสิ$นเชิง 

8. ผู้ขอใช้บริการจะเกบ็รักษาสมุดคู่ฝาก ใบรับเงินฝาก สมุดเช็ค บัตรธนาคาร รหัสบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื�นใดที�ใช้ประกอบการดาํเนินธุรกรรม
ด้วยความระมัดระวัง หากสมุดคู่ฝาก ใบรับเงินฝาก สมุดเช็ค บัตรธนาคาร รหัสบัตรหรือเอกสารหลักฐานอื�นใดที�ใช้ประกอบการดาํเนินธุรกรรม  
สญูหาย หรือถูกลักขโมยไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือหากมีบุคคลอื�นได้สมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก เชค็ บัตรธนาคาร รหัสบัตร หรือเอกสารหลักฐานไป ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดและมีผู้ปลอมลายมือชื�อเบิกถอนหรือสั�งจ่ายและนาํมาขึ$นเงินหรือเบิกถอนกบัธนาคารและธนาคารได้ชําระเงินไป  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ขอใช้บริการหรือต่อบุคคลอื�นในความเสยีหายที�เกิดขึ$ นและตกลงรับผิดในความเสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ$ นโดย
สิ$นเชิง และหากมีการดาํเนินธุรกรรมใดๆ ผ่านบัตรธนาคารโดยการใช้รหัสบัตรที�ผู้ขอใช้บริการได้กาํหนดไว้เมื�อธุรกรรมนั$นเป็นผลสาํเรจ็ผู้ขอใช้
บริการให้ถือว่าธุรกรรมนั$นๆ ได้กระทาํโดยผู้ขอใช้บริการเอง  

9. ในกรณีที�ธนาคารมีหน้าที�ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย คาํสั�ง สญัญา ข้อตกลงหรือมีภาระผูกพันกับหน่วยงานที�กาํกับดูแลหรือหน่วยงานที�มีอาํนาจใน
เขตอาํนาจใดๆ รวมถึงหน่วยงานเกี�ยวกบัภาษีอากรทั$งในและต่างประเทศหรือเพื�อเป็นการปฏบิัติตามระเบียบปฏบิัติภายในของธนาคารซึ�งเกี�ยวข้อง
กับคาํสั�งของหน่วยงานที�มีอาํนาจใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินและนาํเงินออกจากบัญชีเงินฝากรวมทั$งการดาํเนินการอื�นใด
เพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งของหน่วยงานดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดๆ หรือโดยวิธกีารใดๆตามที�กฏหมายหรือหน่วยงานนั$นกาํหนด 

 

ในกรณีที�ธนาคารดาํเนินการใด ๆ เพื�อให้เป็นไปตามคาํสั�งศาล คาํสั�ง กฏ ระเบียบ ข้อตกลงหรือภาระผูกพันใด ๆ กับหน่วยงานที�กาํกับดูแลหรือ
หน่วยงานที�มีอาํนาจในเขตอาํนาจใดๆ รวมถึงหน่วยงานเกี�ยวกบัภาษีอากรทั$งในและต่างประเทศซึ�งจาํเป็นต้องดาํเนินการตามความรับผิดทางภาษี
ของผู้ขอใช้บริการในเขตอาํนาจใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงที�จะไม่โต้แย้งการดาํเนินการดังกล่าวของธนาคาร รวมทั$งจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับ
ผดิหรือชดใช้ค่าเสยีหายใดๆ ต่อผู้ขอใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั$งสิ$น 
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10. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงินของธนาคาร และ/หรือ บริษัทใหญ่ของธนาคาร และ/หรือ บุคคล
อื�นใดที�ธนาคารและ/หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและ/หรือบริษัทใหญ่ของธนาคารมอบหมายให้  มีสทิธิตรวจสอบ เปิดเผย 
แลกเปลี�ยน ให้ ใช้ รวบรวม จัดเกบ็และเข้าถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี�ยวกับผู้ขอใช้บริการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั�วไป ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลและฐานะ
ทางการเงินของผู้ ขอใช้บริการ (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที�สาม) ข้อมูลการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือการใช้บริการกับธนาคาร ข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละข้อมูลอื�นใดที�เกี�ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด  (ซึ�งต่อไปนี$ จะรวมเรียกว่า 
“ข้อมูล”) รวมทั$งวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลของผู้ขอใช้บริการกบัข้อมูลที�มีอยู่ในฐานข้อมูล (Data Base) ของธนาคาร    เพื�อประโยชน์ในการใช้
ข้อมูลเพื�อการโอนสิทธิและหน้าที� การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การเกบ็รักษา การส่ง การโอนข้อมูล การจ้างหรือการมอบหมายให้บุคคลอื�น
ดาํเนินการแทน หรือเพื�อประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร (ยกเว้นเพื�อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) ให้แก่ และ/หรือ ได้รับจาก 
ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงินของธนาคาร และ/หรือ บริษัทใหญ่ของธนาคาร รวมทั$งบุคคล นิติบุคคล  องค์กรของรัฐ เอกชนที�
ธนาคารและ/หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและ/หรือบริษัทใหญ่ของธนาคาร เหน็สมควรจ้าง หรือมอบหมาย หรือโอนสทิธิและ
หน้าที�ของตนดาํเนินการแทน  หน่วยงานที�เกี�ยวกับภาษีอากรที�ผู้ขอใช้บริการมีความรับผิดทางภาษีอากรในเขตอาํนาจใดๆ หรือตามสญัญา หรือ
ข้อตกลงที�มีกบัหน่วยงานที�กาํกบัดูแล หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจนั$น ๆ หรือให้แก่บุคคลใดๆ ตามที�กฎหมายของประเทศที�เกี�ยวข้องนั$น ๆ  กาํหนด
ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศ   ทั$งนี$  การให้ความยินยอมนี$มีผลต่อบรรดาข้อมูลทั$งปวงของผู้ขอใช้บริการหรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ขอใช้บริการที�
มีอยู่แล้วกบัธนาคารในขณะและภายหลังวันเปิดบัญชีเงินฝากตลอดไป  โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเลิก  เพิกถอนความยินยอมนี$ ไม่ว่ากรณีใดๆ   
ตลอดระยะเวลาที�มีการติดต่อและทาํธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร 

คาํว่า “บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร” หมายถึง บริษัท ลีสซิ�งไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด  และ/หรือ รายชื�อบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินที�ธนาคารประกาศใน www.icbcthai.com   

คาํว่า “บริษทัใหญ่ของธนาคาร”  หมายถึง  ธนาคารอนิดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ และบริษัทลูก บริษัท
ร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด ทั$งที�อยู่ภายในและ
ต่างประเทศและที�มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 

11. ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกข้อความต่างๆ ลงในเอกสารเกี�ยวกบัการฝาก ถอน หรือโอนเงิน และ/หรือ เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้องด้วยปากกาหรือหมึก
ที�ลบไม่ได้เท่านั$น และจะเขียนด้วยภาษาองักฤษหรือภาษาไทยกไ็ด้ ถ้าผู้ขอใช้บริการใช้ภาษาอื�นหรือข้อความที�กรอกนั$นเป็นข้อความที�ธนาคารอ่าน
ไม่ได้หรืออ่านไม่ได้ใจความ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธปิฏเิสธการจ่าย การรับฝาก ถอน หรือโอนเงิน และ/หรือ กระทาํการใดๆ 
ตามที�ธนาคารเหน็สมควรได้ และธนาคารไม่จาํต้องรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ที�เกดิขึ$นทั$งสิ$น   

12. ในกรณีที�ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื�อสารขัดข้อง เป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้ หรือรับบริการ
ได้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่ยกเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารต้องรับผดิแต่ประการใด 

13. ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โอนสทิธใินบัญชีเงินฝาก และ/หรือ สทิธใินการรับเงินฝากไม่ว่าทั$งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื�นใด   
14. ในกรณีที�ธนาคารนาํเงินของบุคคลอื�นฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการซึ�งเป็นการนาํเข้าผิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร

หักเงินจาํนวนที�นาํเข้าผดิบัญชีจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ทนัท ีโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน และ
หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักคืนได้ครบถ้วน ผู้ขอใช้บริการตกลงชาํระหนี$ ให้แก่ธนาคารจนสิ$นเชิงพร้อม
ชาํระดอกเบี$ยในอตัราดอกเบี$ยสงูสดุที�ธนาคารประกาศกาํหนดนับแต่วันที�ครบกาํหนดเวลาที�ให้ผู้ขอใช้บริการชดใช้หนี$ดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชาํระเสรจ็สิ$น 

15. การฝากเงินโดยการนําฝากเช็ค ตัNวแลกเงิน  ตัNวสญัญาใช้เงิน และ/หรือ ตราสารอื�นที�เปลี�ยนมือได้ (“ตราสารทางการเงิน”) เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้
บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงดังต่อไปนี$  
15.1 ผู้ขอใช้บริการจะสามารถถอนเงินที�ฝากไว้โดยใช้ตราสารทางการเงินได้กต่็อเมื�อ  ธนาคารเรียกเกบ็เงินตามตราสารทางการเงิน และนาํเงินเข้า

บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว 

15.2 ในกรณีที�ธนาคารเรียกเกบ็เงินตามตราสารทางการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและจัดส่งตราสารทางการเงินดังกล่าวคืนไปยัง
ผู้ขอใช้บริการ หรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการมารับคืนจากธนาคารกไ็ด้ โดยธนาคารจะแจ้งหรือจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังที�อยู่ของผู้ขอใช้
บริการที�แจ้งไว้กบัธนาคาร ทั$งนี$  ธนาคารจะไม่รับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทั$งสิ$น 

15.3 ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดานาํตราสารทางการเงินซึ�งจ่ายให้แก่นิติบุคคลใดๆ มาฝากเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการ 
ธนาคารอาจปฏเิสธไม่ยอมรับฝากกไ็ด้แม้ว่าตราสารทางการเงินนั$นจะสั�งจ่ายให้แก่ผู้ถือหรือมีการสลักหลังโดยชอบของนิติบุคคลนั$นๆ แล้ว
กต็าม 

15.4 ในการเรียกเกบ็เงินตามตราสารทางการเงิน ธนาคารจะเรียกเกบ็ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีที�ธนาคารพาณิชย์      
ในประเทศไทยปฏบิัติกนัอยู่  ธนาคารมีสทิธเิรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในอัตราที�ธนาคารกาํหนด พร้อมทั$งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�ธนาคาร ต้องชําระไปใน
การเรียกเกบ็ดังกล่าวด้วย 

16. ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการเป็นลูกหนี$ของธนาคารเนื�องจากธนาคารได้ผ่อนผนัจ่ายเงินไปก่อนโดยที�เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ มีไม่
พอจ่าย หรือเนื�องจากผู้ขอใช้บริการนาํฝากตราสารการเงินเข้าบัญชีเงินฝาก และในวันนาํฝากนั$นธนาคารได้ผ่อนผนัจ่ายเงินส่วนหนึ�งหรือเตม็จาํนวน
ตามตราสารการเงินที�นาํฝากนั$นให้ไปก่อน ซึ�งต่อมาตราสารการเงินดังกล่าวถูกคืนมาโดยมิใช่เหตุจากความบกพร่องของธนาคาร หรือเนื�องจากบัญชี



 

01 028 SAP (10/19)        3 / 6 
 

  02 060 G (10/19) 

เงินฝากของผู้ขอใช้บริการมียอดเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือเนื�องจากเหตุใดกต็าม ผู้ขอใช้บริการตกลงจะชําระหนี$ ดังกล่าว พร้อมดอกเบี$ ยของหนี$
จาํนวนนั$นในอตัราดอกเบี$ยสงูสดุที�ธนาคารประกาศกาํหนดให้แก่ธนาคาร นอกจากนี$  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหักเงินในบัญชี
เงินฝากใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงเงินอื�นใดที�ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าหนี$ธนาคารหรือมีสทิธไิด้รับจากธนาคาร  เพื�อชําระหนี$ทั$งหมดหรือแต่เพียง
บางส่วนได้ทนัทโีดยธนาคารไม่จาํต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อนและไม่ต้องรอให้ถึงกาํหนด 

17. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าบรรดาบันทกึบัญชี รายการธุรกรรม และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที�เกี�ยวกับเงินฝากและบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้
บริการที�ธนาคารจัดทาํขึ$นมามีความถูกต้องและผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ 

18. การแก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม หรือยกเลิกตัวอย่างลายมือชื�อ เงื�อนไขการเบิกถอนหรือกรณีอื�นใดที�เกี�ยวกับบัญชีและการใช้บัญชี ผู้ขอใช้บริการ
ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงสาํนักงานของธนาคารซึ�งรับเปิดบัญชีไว้ และการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื�อธนาคารได้จดแจ้งการนั$นๆไว้เป็น
หลักฐานของธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

19. ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที�ได้ให้ไว้กบัธนาคารหรือข้อมูลที�ให้ไว้กับธนาคาร
ไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยจะดาํเนินการแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 30 (สามสบิ) วัน  

20. ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อกาํหนด ประกาศหรือคาํสั�งที�เกี�ยวข้องของประเทศไทย และ/หรือ ประเทศอื�นที�เกี�ยวข้อง 
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดหรือเงื�อนไขที�ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี$หรือที�ธนาคารประกาศกาํหนด หรือในกรณีที�มีข้อสงสยัหรือมีเหตุอันเชื�อได้ว่า   
ผู้ขอใช้บริการใช้สทิธไิม่สจุริตในการฝาก การถอน การโอนหรือการใช้บริการใดๆ กบัธนาคารเป็นเหตุให้หรืออาจเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการธนาคาร
หรือบุคคลอื�นใดมีความผิดตามกฎหมายหรือได้รับความเสยีหายหรือเสื�อมเสยีชื�อเสียง หรือในกรณีที�มีเหตุอันสมควร ผู้ขอใช้บริการตกลงและ
ยินยอมให้ธนาคารมีสทิธริะงับการถอนหรือโอนเงิน ปิดบัญชี และ/หรือ ระงับหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ไม่ว่าทั$งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ
กระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการใดๆ ตามที�ธนาคารเหน็สมควรเพื�อป้องกนัมิให้เกดิการกระทาํที�เป็นความผิดหรือมิให้เกิดความเสยีหายใดๆ แก่ผู้
ขอใช้บริการ ธนาคารหรือบุคคลอื�นใด รวมถึงให้ธนาคารมีสทิธหัิกเงินในบัญชีดังกล่าว (ถ้ามี) เพื�อชําระหนี$  ดอกเบี$ ย ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ และ/หรือ 
ค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ธนาคารจนครบถ้วน หากมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที�ถูกปิดไม่ว่าจาํนวนเท่าใด ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารตั$งพักไว้ใน
บัญชีของธนาคารหรือดาํเนินการใดๆ ได้ตามที�ธนาคารเหน็สมควรและผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องดอกเบี$ยและผลประโยชน์ใดๆ ของจาํนวน
เงินที�ตั$งพักไว้ โดยธนาคารไม่จาํต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า 

21. กรณีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที�ไม่มีรายการเคลื�อนไหวติดต่อกันเกิน 12 (สบิสอง) เดือน ขึ$ นไป ธนาคารขอสงวน
สทิธิQในการระงับการทาํธุรกรรมสาํหรับบัญชีที�ไม่มีรายการเคลื�อนไหวดังกล่าวชั�วคราว จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชีเงินฝาก 

22. กรณีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที�มียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์บาท และไม่มีรายการเคลื�อนไหวติดต่อกันเกิน  12 (สบิ
สอง) เดือน ขึ$นไป   ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสทิธปิิดบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามที�ธนาคารเหน็สมควร  โดยธนาคารไม่
จาํต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า 

23. ผู้ขอใช้บริการขอรับรองแก่ธนาคาร ดังนี$  
23.1 ผู้ขอใช้บริการจะปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายล้างสงูตลอดระยะเวลาที�ใช้บริการกบัธนาคาร 
23.2 ไม่มีการทาํธุรกรรมใดที�อาจจะเกี�ยวข้อง หรือสนับสนุนผู้ก่อการร้าย หรือสถานภาพทางการเงินของผู้ก่อการร้าย 
23.3 ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระทาํการใดๆ ในนาม หรือภายใต้การควบคุมของผู้ก่อการร้าย 
23.4 ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการปิดบัง และ/หรือ ซ่อนเร้นข้อเทจ็จริง และข้อมูลที�ถูกต้อง 
23.5 ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงเกี�ยวกับแหล่งที�มาของรายได้หรือเงินถูกต้องและเป็นจริงตรงตามที�ให้ไว้แก่ธนาคาร  และเป็นเอกสารที�เชื�อถือและ

สามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงได้ 
24. ในกรณีที�ข้อกาํหนดและเงื�อนไขของข้อความที�เป็นภาษาไทยขัดหรือแย้งกบัคาํแปลภาษาองักฤษ และ/หรือ ภาษาจีน ผู้ขอใช้บริการให้ใช้ข้อกาํหนด

และเงื�อนไขของข้อความที�เป็นภาษาไทยบังคับ  
 

ข. ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเฉพาะสําหรบับญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีเงินฝากประจํา และ/หรือ ใบรบัเงินฝากทุกประเภท 

25. สาํหรับการถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากโดยใช้สมุดคู่ฝาก ใบรับเงินฝาก บัตรธนาคาร หรือหลักฐานอื�นใดที�ธนาคารกาํหนด ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
นาํสมุดคู่ฝาก ใบรับเงินฝาก บัตรธนาคาร หรือหลักฐานอื�นใดที�ธนาคารกาํหนดให้เป็นหลักฐานการรับฝากนั$นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที�ของธนาคารทุก
ครั$งหรือตามวิธกีารที�ธนาคารประกาศกาํหนด นอกจากนี$  ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที�ตรวจสอบความถูกต้องของจาํนวนเงินที�ถอนหรือยอดเงินคงเหลือ 
ถ้าปรากฏข้อผดิพลาดผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัท ี

26. ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการไม่ถอนเงินในบัญชีเงินฝากประจาํบัญชีใดคืนเมื�อสิ$นระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคาร
ต่ออายุเงินฝากของบัญชีเงินฝากดังกล่าวตามระยะเวลาเงินฝากเดิมได้ทนัทโีดยมีเงื�อนไขเดียวกับการฝากเดิม ยกเว้นอัตราดอกเบี$ ยให้ใช้อัตรา
ดอกเบี$ยของธนาคารที�มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะต่ออายุเงินฝากนั$นในการคิดคาํนวณดอกเบี$ยเงินฝากให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

 

 



 

01 028 SAP (10/19)        4 / 6 
 

  02 060 G (10/19) 

ค. ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเฉพาะสําหรบับญัชีเงินฝากกระแสรายวนัและการใชเ้ช็ค 

27. การสั�งจ่ายหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ผู้ขอใช้บริการจะกระทาํโดยใช้เช็คที�ธนาคารมอบให้ และ/หรือ โดยวิธีการอื�นที�ธนาคาร
กาํหนดไว้เท่านั$น เว้นแต่กรณีที�ธนาคารโอนหรือหักเงินจากบัญชีกระแสรายวันเพื�อชาํระหนี$สนิ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที�ผู้ขอใช้บริการมีความ
ผูกพันที�ต้องจ่ายให้แก่ธนาคารหรือเพื�อการใดๆ ตามคาํสั�งของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะกระทาํโดยใช้หรือไม่ใช้เอกสารกไ็ด้ 

28. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิที�จะไม่ชําระเงินตามเช็คที�ขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” และเช็คนั$นสั�งจ่ายให้แก่ผู้ รับมากกว่าหนึ�งคน หรือสั�ง
จ่ายเงินให้แก่ผู้ รับที�ไม่มีตัวตน ผู้ รับที�ใช้นามสมมติหรือผู้ รับที�ไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลใด 

29. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเชค็ซึ�งมีรอยขูดหรือลบข้อความ เป็นเชค็ที�ธนาคารปราศจากความผูกพันที�จะต้องจ่ายเงิน 

30. ถ้าเช็คที�สั�งจ่ายปรากฎการขีดฆ่า และ/หรือ แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อความสาํคัญในเช็ค เช่น วันที�สั�งจ่าย จาํนวนเงิน หรือชื�อผู้รับเงิน เป็นต้น    
ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงลายมือชื�อเต็มกาํกับข้อความที�ขีดฆ่า และ/หรือ แก้ไขเปลี�ยนแปลงดังกล่าวตามวิธีที�ธนาคารกาํหนด 

31. กรณีที�มีเชค็ของผู้ขอใช้บริการมาขึ$นเงินพร้อมกนัหลายฉบับ และ/หรือ มีคาํสั�งจ่ายหรือถอนเงินของผู้ขอใช้บริการหลายคาํสั�ง แต่ในขณะนั$นเงินคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการมีไม่พอจ่ายได้จนครบทุกฉบับ และ/หรือ ทุกคาํสั�ง ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารที�จะเลือก
จ่ายเงินตามเชค็ และ/หรือ คาํสั�งใดกไ็ด้ 

32. ถ้าปรากฎว่าผู้นาํเช็คของผู้ขอใช้บริการมาขึ$ นเงินสด และ/หรือ นาํฝากเพื�อให้ธนาคารเรียกเกบ็มีพฤติการณ์เป็นพิรุธชวนให้สงสยัหรือมีสิทธิ แต่
เพียงบกพร่องและอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ธนาคาร ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และ/หรือ 
ปฏเิสธการนาํฝากเชค็นั$นได้และตกลงสละสทิธเิรียกร้องใดๆ อนัอาจเกดิขึ$นจากการที�ธนาคารปฏเิสธดังกล่าวนั$นโดยสิ$นเชิง 

33. ถ้าผู้ ขอใช้บริการสั�งจ่ายเช็คโดยที�เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่พอจ่ายและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารคิด
ค่าธรรมเนียมเชค็คืนตามระเบียบของธนาคารในอัตราที�ธนาคารกาํหนดและในกรณีที�เงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอให้หักค่าธรรมเนียมเช็คคืน 
ให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมเท่ากบัยอดที�คงเหลือในบัญชีเงินฝากและธนาคารมีสทิธิที�จะปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ทนัทโีดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้
บริการทราบล่วงหน้า 

 

ง. ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเฉพาะสําหรบับญัชีเงินฝากที�ใชร่้วมกบับตัรธนาคาร 

34. ผู้ขอใช้บริการตกลงเปิดบัญชีเงินฝากตามประเภทและเงื�อนไขที�ธนาคารกาํหนด เพื�อใช้ร่วมกับการใช้บริการบัตรธนาคาร (“บัญชีเงินฝากที�ใช้
ร่วมกบับัตรธนาคาร”) 

35. ในกรณีที�บัญชีเงินฝากที�ใช้ร่วมกบับัตรธนาคารเป็นเงินฝากออมทรัพย์ 2 (สอง) สกุล  หากบัญชีใดบัญชีหนึ�งมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอในการ
ดาํเนินธุรกรรม ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารดาํเนินการโอนเงินฝากจากเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลต่างประเทศ หรือจากเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงิน
สกุลบาท  โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนที�ธนาคารประกาศกาํหนดได้ทนัท ีโดยไม่ต้องทาํหลักฐานหรือเอกสารใดๆ และไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอม
จากผู้ขอใช้บริการ  

36. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เมื�อมีการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที�ใช้ร่วมกบับัตรธนาคารบัญชีใดบัญชีหนึ�งของผู้ขอใช้บริการโดยใช้บัตรธนาคาร ให้
ถือเป็นการถอนและดาํเนินการที�ถูกต้องและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยมิต้องคาํนึงว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีเงื�อนไขการเบิกถอนเงินหรือ
เงื�อนไขการลงลายมือชื�อเป็นประการใด 

37. ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการเคยเปิดบัญชีเงินฝากไว้ตามคาํขอเปิดบัญชีเงินฝาก หรือเคยขอใช้บริการของธนาคารตามคาํขอใดๆ กต็าม ผู้ขอใช้บริการ  
ตกลงผูกพันตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี$ สาํหรับบัญชีเงินฝากที�เปิดไว้แล้วที�ผู้ขอใช้บริการกาํหนดให้เป็นบัญชีเงินฝากที�ใช้ร่วมกับบัตรธนาคาร
ด้วยนับตั$งแต่วันที�ทาํคาํขอเปิดบัญชีเงินฝากและใช้บริการบัตรธนาคารเป็นต้นไป โดยถือว่าเอกสารฉบับนี$ เป็นการแก้ไข เปลี�ยนแปลงคาํขอเปิดบัญชี
เงินฝากและคาํขอใช้บริการอื�นๆ ของธนาคารที�เกี�ยวข้อง 

 

จ. ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขสําหรบับญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

38. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการเปิดบัญชี การฝาก การถอน การโอนเงิน และ/หรือ การทาํธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกับบัญชีเงินฝาก  เงินตรา
ต่างประเทศประเภทบุคคลที�มีถิ�นที�อยู่ในประเทศ หรือประเภทบุคคลที�มีถิ�นที�อยู่นอกประเทศ จะกระทาํได้เฉพาะบุคคลซึ�งมีคุณสมบัติตามที�
ธนาคารประกาศกาํหนดเท่านั$น 

39. การฝากเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสามารถกระทาํได้ตามหลักเกณฑ์ เงื�อนไขและวิธีการที�ธนาคารประกาศกาํหนดและจะกระทาํได้
เฉพาะที�ธนาคาร และ/หรือ สาขาของธนาคารที�กาํหนดไว้เท่านั$น 

40. จาํนวนเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที�มีกบัธนาคารเมื�อรวมทุกสกุลเงินและทุกบัญชีเงินฝากแล้วในขณะใดขณะหนึ�งจะต้องมียอดเงินคงค้างรวม  ไม่เกนิ
จาํนวนเงินที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด กรณียอดเงินคงค้างรวมทุกสกุลเงินและทุกบัญชีเงินฝาก ณ สิ$นวันใดวันหนึ�ง มีจาํนวนเกนิกว่า
จาํนวนเงินที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนดไม่ว่าเพราะเหตุใด  ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารทาํการถอนเงินเฉพาะส่วนที�เกินดังกล่าว
จากบัญชีเงินฝากบัญชีใดบัญชีหนึ�งของผู้ขอใช้บริการได้ทนัทตีามที�ธนาคารจะเหน็สมควร จนกว่ายอดเงินคงค้างรวม  ทุกสกุลเงินและทุกบัญชีเงิน
ฝากของผู้ขอใช้บริการจะอยู่ในเกณฑท์ี�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาํหนด และผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารตั$งพักเงินส่วนเกินดังกล่าวไว้ใน
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บัญชีของธนาคารหรือดาํเนินการใดๆ ได้ตามที�ธนาคารเหน็สมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องดอกเบี$ ยและผลประโยชน์ใดๆ ของเงิน
ส่วนเกนิดังกล่าว 

41. จาํนวนเงินฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจะต้องมียอดคงค้างเฉลี�ยต่อเดือนไม่น้อยกว่าจาํนวนขั$นตํ�าที�ธนาคารประกาศกาํหนด           

42. การฝากเงินโดยวิธกีารโอนเงินหรือโดยวิธกีารนาํฝากตราสารการเงินที�ธนาคารกาํหนดเพื�อเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจะสมบูรณ์ต่อเมื�อมี
เงินที�นาํฝากเข้ามาในบัญชีหรือเมื�อธนาคารเรียกเกบ็เงินตามตราสารการเงิน (แล้วแต่กรณี) ถูกต้องและครบถ้วน 

43. ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อกาํหนด ประกาศ หรือคาํสั�งที�เกี�ยวข้องของประเทศไทย และ/หรือ ประเทศอื�นที�เกี�ยวข้อง 
หรือไม่ปฏบิัติตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี$หรือเงื�อนไขหรือข้อกาํหนดใดๆ ที�ธนาคารประกาศกาํหนด หรือในกรณีที�มีข้อสงสยัหรือมีเหตุอนั
เชื�อได้ว่าผู้ขอใช้บริการใช้สทิธิไม่สจุริตในการฝาก การถอน การโอน และ/หรือการใช้บริการใดๆ กับธนาคารเป็นเหตุให้หรืออาจเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้
บริการ ธนาคารหรือบุคคลอื�นใดมีความผิดตามกฎหมายหรือได้รับความเสยีหายหรือเสื�อมเสียชื�อเสียง หรือในกรณีที�มีเหตุอันสมควร ผู้ขอใช้
บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับการถอน โอนเงิน ปิดบัญชี ยกเลิกบัตรธนาคาร และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการใดๆ และ/หรือ 
กระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการใดๆ ตามที�ธนาคารเหน็สมควร เพื�อป้องกนัมิให้เกดิการกระทาํที�เป็นความผดิหรือมิให้เกดิความเสยีหายใดๆ แก่ผู้
ขอใช้บริการ ธนาคาร หรือบุคคลอื�นใด 

44. ในการถอนเงินฝากจากบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการจะต้องนาํสมุดคู่ฝากหรือใบรับเงินฝากที�ธนาคารได้จัดทาํให้เป็นหลักฐานการ
รับฝากมายื�นต่อเจ้าหน้าที�ของธนาคารทุกครั$ง และผู้ขอใช้บริการมีหน้าที�ตรวจสอบความถูกต้องของจาํนวนเงินที�ถอนหรือยอดคงเหลือ ถ้าปรากฏ
ความผดิพลาด  ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัท ี

45. การถอนเงินสามารถกระทาํได้โดยใช้เอกสารการถอนเงินของธนาคาร  และ/หรือ โดยวิธีการใดๆ ที�ธนาคารประกาศกาํหนด และจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธกีารที�ธนาคารประกาศกาํหนดเท่านั$น 

46. กรณีการถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศก่อนกาํหนด ธนาคารมีสิทธิชําระดอกเบี$ ยของเงินฝากที�ถอนก่อนกาํหนดในอัตราที�
ธนาคารประกาศกาํหนด 

47. ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า เอกสารต่างๆ ที�ใช้ในการเปิดบัญชี การฝาก การถอน การโอน และ/หรือ การทาํธุรกรรมใดๆ เกี�ยวกับบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศเป็นเอกสารที�ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

48. การฝาก การถอน และ/หรือ การโอนเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงิน รวมตลอด
ถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาํสั�งที�เกี�ยวข้อง ทั$งของประเทศไทยและประเทศอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องทุกประการ 

49. ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการไม่ถอนเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีใดคืนเมื�อสิ$นระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้
ธนาคารต่ออายุเงินฝากของบัญชีเงินฝากดังกล่าวตามระยะเวลาฝากเดิมได้ทนัท ีโดยมีเงื�อนไขเช่นเดียวกับการฝากเดิม ยกเว้นอัตราดอกเบี$ ยให้ใช้
อตัราดอกเบี$ยของธนาคารที�มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะต่ออายุเงินฝากนั$นในการคิดคาํนวณดอกเบี$ยเงินฝากให้กบัผู้ขอใช้บริการ 

50. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาํสั�งดังกล่าวในข้อ 48. หรือในกรณีที�มีการบัญญัติ  กฎหมาย
ขึ$นมาใหม่ซึ�งส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถดาํรงบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถทาํธุรกรรมใดๆ กับบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศได้ หรือในกรณีที�มีเหตุอันสมควรอื�นใด ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารทาํการแปลงเงินในบัญชี  เงินฝากดังกล่าว
เป็นเงินสกุลบาทได้โดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนที�ธนาคารประกาศกาํหนดและให้โอนเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ของผู้ขอใช้บริการที�
เปิดไว้กบัธนาคาร หรือดาํเนินการใดๆ ได้ตามที�ธนาคารจะเหน็สมควร 

 

ฉ. ขอ้กําหนดและเงื�อนไขสําหรบับญัชีเงินฝากเพื�อรบัเงินเดือนผ่านบริการโอนเงินอตัโนมติัเพื�อจ่ายเงินเดือนพนกังานจากธนาคาร (บริการ 
ICBC Payroll) 

51. ในกรณีที�ผู้ขอใช้บริการได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทที�เป็นผู้ขอใช้บริการ ICBC Payroll ก่อนที�จะได้รับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนบริการ 
ICBC Personal Internet Banking สมุดคู่ฝาก บัตรธนาคาร และการจ่ายเงินเดือนผ่านบริการโอนเงินอตัโนมัติเพื�อจ่ายเงินเดือนพนักงานจากธนาคาร 
(บริการ ICBC Payroll)  ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงดาํเนินการ ดังนี$  
51.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงที�จะเข้ารับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนบริการ ICBC Personal Internet Banking สมุดคู่ฝาก บัตรธนาคารที�ธนาคาร และ/หรือ 

สาขาของธนาคารตามที�ธนาคารแจ้งให้ทราบ ภายใน 1 (หนึ�ง) เดือน นับจากวันที�ธนาคารได้ติดต่อไปยังผู้ขอใช้บริการ    หากผู้ขอใช้บริการ
ไม่เข้ารับอุปกรณ์ยืนยันตัวตน ICBC Personal Internet Banking สมุดคู่ฝาก บัตรธนาคารที�ธนาคาร และ/หรือ สาขาของธนาคารตาม
ระยะเวลาที�กําหนด  ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝาก  พร้อมทั$งทาํลายอุปกรณ์ยืนยันตัวตน ICBC 
Personal Internet Banking สมุดคู่ฝาก บัตรธนาคารของผู้ขอใช้บริการตามข้อกาํหนดและเงื�อนไขการปิดบัญชีเงินฝากที�มียอดเงินคงเหลือ
เป็นศนูย์บาท  และไม่มีรายการเคลื�อนไหวติดต่อกนั  12 (สบิสอง) เดือน ขึ$นไป ตามที�ระบุในข้อ 22. ของเอกสารฉบับนี$  

51.2 หากธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ขอใช้บริการเพื�อแจ้งให้เข้ารับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนบริการ ICBC Personal Internet Banking สมุดคู่ฝาก 
บัตรธนาคารที�ธนาคาร และ/หรือ สาขาของธนาคาร เป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 (หนึ�ง) เดือน นับจากวันที�ธนาคารได้ติดต่อไปยังผู้ขอใช้
บริการครั$งแรก  และบริษัทที�เป็นผู้ขอใช้บริการ ICBC Payroll ได้แจ้งยืนยันการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของผู้ขอใช้บริการมายัง
ธนาคารแล้ว  ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝาก  พร้อมทั$งทาํลายอุปกรณ์ยืนยันตัวตนบริการ ICBC 
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Personal Internet Banking สมุดคู่ฝาก บัตรธนาคารของผู้ขอใช้บริการตามที�ธนาคารเห็นสมควร  โดยธนาคารไม่จาํต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้
บริการทราบล่วงหน้า 

51.3 หากธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ขอใช้บริการเพื�อแจ้งให้เข้ารับอุปกรณ์ยืนยันตัวตนบริการ ICBC Personal Internet Banking สมุดคู่ฝาก 
บัตรธนาคารที�ธนาคาร และ/หรือ สาขาของธนาคาร เป็นระยะเวลามากกว่า 1 (หนึ�ง) เดือน นับจากวันที�ธนาคารได้ติดต่อไปยังผู้ขอใช้
บริการครั$งแรก  และธนาคารไม่ได้รับการแจ้งยืนยันการมีสภาพเป็นพนักงานของผู้ขอใช้บริการจากบริษัทที�เป็นผู้ขอใช้บริการ ICBC 
Payroll  ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิปิดบัญชีเงินฝาก  พร้อมทั$งทาํลายอุปกรณ์ยืนยันตัวตนบริการ ICBC Personal 
Internet Banking สมุดคู่ฝาก บัตรธนาคารของผู้ขอใช้บริการตามข้อกาํหนดและเงื�อนไขการปิดบัญชีเงินฝากที�มียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์
บาท  และไม่มีรายการเคลื�อนไหวติดต่อกนั 12 (สบิสอง) เดือน ขึ$นไป ตามที�ระบุในข้อ 22. ของเอกสารฉบับนี$  


