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ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขสําหรบัการเปิดและการใชบ้ญัชีเงินฝากร่วม 

เจ้าของบญัชีร่วมทุกคน (“ผู้ขอใช้บริการ”) ตกลงปฏบิัติตามข้อกาํหนดและเงื)อนไขที)ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี-  เงื)อนไขและข้อกาํหนดอื)นตามที)ธนาคาร
ประกาศกาํหนดรวมถึงประเพณีปฏบิตัิต่างๆ 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)ยวข้องกับการรักษาบัญชีเงินฝาก การโอนเงินและ/
หรือ การใช้บริการอื)นใดตามที)ธนาคารประกาศกาํหนดทุกประเภท  กรณีที)ผู้ขอใช้บริการไม่ชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษีอากร และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ)ง
ที)มีอยู่กบัธนาคารเพื)อชาํระหนี-ดังกล่าวได้ทนัท ีโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด  

3. หากธนาคารออกบัตรอิเลก็ทรอนิกสป์ระเภทใดประเภทหนึ)งให้แก่ผู้ขอใช้บริการ (“บัตรธนาคาร”) เพื)อทาํรายการที)เกี)ยวข้องหรือเกี)ยวเนื)องกับ
บัญชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการตกลงที)จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที)ธนาคารประกาศหรือกาํหนดสาํหรับการใช้บริการบัตรธนาคารแต่ละ
ประเภทของธนาคาร 

4. กรณีที)เป็นการลงลายมือชื)อในเอกสารเกี)ยวกบัการฝาก ถอน โอนเงิน หรือการใช้บริการอื)นๆ ต้องเป็นไปตามตัวอย่างลายมือชื)อและเงื)อนไขที)ผู้ขอใช้
บริการได้เคยให้ไว้แก่ธนาคาร 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)องกับบัญชีเงินฝากผ่านทางโทรศัพท ์   โทรสาร 
บัตรธนาคาร วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือช่องทางการให้บริการอื)นๆ หรือระบบงานอัตโนมัติหรือกึ)งอัตโนมัติใดๆ ของธนาคาร ผู้ขอใช้
บริการรับทราบและยินยอมปฏบิัติตามข้อกาํหนด เงื)อนไข ระเบียบและวิธกีารที)ธนาคารกาํหนดทุกประการโดยเคร่งครัด 

6. เจ้าของบัญชีร่วมทุกคนต้องรับผดิชอบร่วมกนัและแทนกนัต่อธนาคาร 
7. ธนาคารจะส่งเอกสาร หนังสอื หรือคาํบอกกล่าวใดๆ ไปยังที)อยู่ของผู้ขอใช้บริการตามข้อมูลที)ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร   กรณีที)อยู่ที)ให้ไว้มีมากกว่าหนึ)ง

แห่งและไม่อาจทราบได้ว่าผู้ขอใช้บริการใช้สถานที)ติดต่อใดเป็นสถานที)ที)สามารถติดต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้เป็นดุลยพินิจของ
ธนาคารที)จะส่งไปยังที)อยู่ใดกไ็ด้  และให้ถือว่าธนาคารได้ส่งเอกสาร  หนังสอื หรือคาํบอกกล่าวใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว ในกรณีที)ผู้ขอใช้
บริการหรือเจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ)งเปลี)ยนแปลงชื)อ สถานที)ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท ์รวมถึง E-mail (ถ้ามี) ผู้ขอใช้บริการจะแจ้งการ
เปลี)ยนแปลงนั-นเป็นหนังสอืให้ธนาคารทราบทนัท ีหากผู้ขอใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ถือว่าข้อมูลที)ได้แจ้งไว้
หรือที)ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที)ถูกต้อง 

8. ในกรณีที)มีความรับผดิหรือความเสยีหายใดๆ เกดิขึ-นกบัธนาคารอนัเนื)องมาจากการที)ธนาคารให้บริการใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการที)เปิดและใช้บัญชีเงิน
ฝากในทางที)ไม่ชอบ หรือผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในทางแพ่ง ทางอาญา หรือตามกฎหมายฟอกเงินกต็าม ผู้ ขอใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้
ค่าเสยีหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที)เกดิขึ-นให้แก่ธนาคารจนสิ-นเชิง 

9. ผู้ขอใช้บริการจะเกบ็รักษาสมุดคู่ฝาก ใบรับเงินฝาก สมุดเช็ค บัตรธนาคาร รหัสบัตร หรือเอกสารหลักฐานอื)นใดที)ใช้ประกอบการดาํเนินธุรกรรม
ด้วยความระมัดระวัง หากสมุดคู่ฝาก ใบรับเงินฝาก สมุดเช็ค บัตรธนาคาร รหัสบัตร  หรือเอกสารหลักฐานอื)นใดที)ใช้ประกอบการดาํเนินธุรกรรม
สญูหายหรือถูกลักขโมยไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือหากมีบุคคลอื)นได้สมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก เช็ค บัตรธนาคาร รหัสบัตร หรือเอกสารหลักฐานไปไม่ว่า
ด้วยเหตุใดและมีผู้ปลอมลายมือชื)อเบิกถอนหรือสั)งจ่ายและนาํมาขึ-นเงินหรือเบิกถอนกบัธนาคารและธนาคารได้ชําระเงินไป  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ  ต่อผู้ขอใช้บริการหรือต่อบุคคลอื)นในความเสยีหายที)เกิดขึ- นและตกลงรับผิดในความเสยีหายใดๆ ที)เกิดขึ- นโดย
สิ-นเชิง และหากมีการดาํเนินธุรกรรมใดๆ ผ่านบัตรธนาคารโดยการใช้รหัสบัตรที)ผู้ขอใช้บริการได้กาํหนดไว้เมื)อธุรกรรมนั-นเป็นผลสาํเรจ็ผู้ขอใช้
บริการให้ถือว่าธุรกรรมนั-นๆ ได้กระทาํโดยผู้ขอใช้บริการเอง  

10. ในกรณีที)ธนาคารมีหน้าที)ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คาํสั)ง สญัญา ข้อตกลงหรือมีภาระผูกพันกับหน่วยงานที)กาํกับดูแลหรือหน่วยงานที)มีอาํนาจใน
เขตอาํนาจใดๆรวมถึงหน่วยงานเกี)ยวกบัภาษีอากรทั-งในและต่างประเทศหรือเพื)อเป็นการปฏบิัติตามระเบียบปฏิบัติภายในของธนาคารซึ)งเกี)ยวข้อง
กับคาํสั)งของหน่วยงานที)มีอาํนาจใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินและนาํเงินออกจากบัญชีเงินฝากรวมทั-งการดาํเนินการอื)นใด
เพื)อให้เป็นไปตามคาํสั)งของหน่วยงานดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดๆ หรือโดยวิธกีารใดๆ ตามที)กฏหมายหรือหน่วยงานนั-นกาํหนด 
ในกรณีที)ธนาคารดาํเนินการใดๆ เพื)อให้เป็นไปตามคาํสั)งศาล คําสั)ง กฏ ระเบียบ ข้อตกลงหรือภาระผูกพันใดๆ กับหน่วยงานที)กาํกับดูแลหรือ
หน่วยงานที)มีอาํนาจในเขตอาํนาจใดๆ รวมถึงหน่วยงานเกี)ยวกบัภาษีอากรทั-งในและต่างประเทศซึ)งจาํเป็นต้องดาํเนินการตามความรับผิดทางภาษี
ของผู้ขอใช้บริการในเขตอาํนาจใดๆ ผู้ขอใช้บริการตกลงที)จะไม่โต้แย้งการดาํเนินการดังกล่าวของธนาคาร รวมทั-งจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับ
ผดิ หรือชดใช้ค่าเสยีหายใดๆ ต่อผู้ขอใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั-งสิ-น 
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11. 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)อประโยชน์ในการ
ใช้ข้อมูลเพื)อการโอนสทิธแิละหน้าที) 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 แบงก ์ออฟ ไชนา ลิมิเตด็ และบริษัทลูก บริษัท
ร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด ทั-งที)อยู่ภายในและ
ต่างประเทศและที)มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 

12. 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   

13. ในกรณีที)ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื)อสารขัดข้อง เป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้หรือรับบริการ
ได้ ผู้ขอใช้บริการจะไม่ยกเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารต้องรับผดิแต่ประการใด 

14. ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่โอนสทิธใินบัญชีเงินฝาก และ/หรือ สทิธใินการรับเงินฝากไม่ว่าทั-งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื)นใด   
15. ในกรณีที)ธนาคารนาํเงินของบุคคลอื)นฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการซึ)งเป็นการนาํเข้าผิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้

ธนาคารหักเงินจาํนวนที)นาํเข้าผิดบัญชีจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ทนัท ีโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ
ก่อน และหากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักคืนได้ครบถ้วน ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระหนี- ให้แก่ธนาคารจน
สิ-นเชิงพร้อมชาํระดอกเบี-ยในอตัราดอกเบี-ยสงูสดุที)ธนาคารประกาศกาํหนดนับแต่วันที)ครบกาํหนดเวลาที)ให้ผู้ขอใช้บริการชดใช้หนี-ดังกล่าวเป็นต้น
ไปจนกว่าจะชาํระเสรจ็สิ-น 

16. การฝากเงินโดยการนาํฝากเช็ค ตั^วแลกเงิน  ตั^วสญัญาใช้เงิน และ/หรือ ตราสารอื)นที)เปลี)ยนมือได้ (“ตราสารทางการเงิน”) เข้าบัญชีเงินฝากของ   
ผู้ขอใช้บริการ  ผู้ขอใช้บริการตกลงดังต่อไปนี-  
16.1 ผู้ขอใช้บริการจะสามารถถอนเงินที)ฝากไว้โดยใช้ตราสารทางการเงินได้กต่็อเมื)อ  ธนาคารเรียกเกบ็เงินตามตราสารทางการเงิน และนาํเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว 
16.2 ในกรณีที)ธนาคารเรียกเกบ็เงินตามตราสารทางการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและจัดส่งตราสารทางการเงินดังกล่าวคืนไปยัง

ผู้ขอใช้บริการ หรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการมารับคืนจากธนาคารกไ็ด้ โดยธนาคารจะแจ้งหรือจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปยังที)อยู่ของผู้ขอใช้
บริการที)แจ้งไว้กบัธนาคาร ทั-งนี-  ธนาคารจะไม่รับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทั-งสิ-น 

16.3 ในกรณีที)ผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดานําตราสารทางการเงินซึ)งจ่ายให้แก่นิติบุคคลใดๆ มาฝากเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัวของผู้ขอใช้
บริการ ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากกไ็ด้แม้ว่าตราสารทางการเงินนั-นจะสั)งจ่ายให้แก่ผู้ถือหรือมีการสลักหลังโดยชอบของนิติบุคคล
นั-นๆ แล้วกต็าม 

16.4 ในการเรียกเกบ็เงินตามตราสารทางการเงิน ธนาคารจะเรียกเกบ็ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีที)ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยปฏบิัติกนัอยู่  ธนาคารมีสทิธเิรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในอตัราที)ธนาคารกาํหนด พร้อมทั-งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที)ธนาคารต้องชําระไป
ในการเรียกเกบ็ดังกล่าวด้วย 

17. ในกรณีที)ผู้ขอใช้บริการเป็นลูกหนี-ของธนาคารเนื)องจากธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนโดยที)เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการมีไม่
พอจ่าย หรือเนื)องจากผู้ขอใช้บริการนาํฝากตราสารการเงินเข้าบัญชีเงินฝาก และในวันนาํฝากนั-นธนาคารได้ผ่อนผนัจ่ายเงินส่วนหนึ)งหรือเตม็จาํนวน
ตามตราสารการเงินที)นาํฝากนั-นให้ไปก่อน ซึ)งต่อมาตราสารการเงินดังกล่าวถูกคืนมาโดยมิใช่เหตุจากความบกพร่องของธนาคาร หรือเนื)องจากบัญชี
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เงินฝากของผู้ขอใช้บริการมียอดเงินกู้เบิกเกนิบัญชี หรือเนื)องจากเหตุใดกต็าม ผู้ขอใช้บริการตกลงจะชาํระหนี-ดังกล่าวพร้อมดอกเบี-ยของหนี-จาํนวน
นั-นในอตัราดอกเบี-ยสงูสดุที)ธนาคารประกาศกาํหนดให้แก่ธนาคาร นอกจากนี-  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ)ง รวมถึงเงินอื)นใดที)ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ)งเป็น
เจ้าหนี-ธนาคารหรือมีสทิธไิด้รับจากธนาคาร เพื)อชาํระหนี-ทั-งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนได้ทนัท ีโดยธนาคารไม่จาํต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจาก  
ผู้ขอใช้บริการก่อนและไม่ต้องรอให้ถึงกาํหนด  

18. ในกรณีที)ธนาคารรู้ ว่าผู้ขอใช้บริการหรือเจ้าของบัญชีร่วมคนใดคนหนึ)งถึงแก่ความตาย หรือในกรณีที)เงินฝากของผู้ขอใช้บริการหรือเจ้าของบัญชีร่วม
คนใดคนหนึ)งถูกอายัดตามคาํพิพากษาหรือคาํสั)งศาลหรือตามคาํสั)งใดๆ ที)ชอบด้วยกฏหมาย ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิปฏิเสธ
การจ่าย ถอนหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการได้ทนัท ี

19. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าบรรดาบันทกึบัญชี รายการธุรกรรม และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที)เกี)ยวกับเงินฝากและบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้
บริการที)ธนาคารจัดทาํขึ-นมามีความถูกต้องและผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ 

20. การแก้ไขเปลี)ยนแปลง เพิ)มเติม หรือยกเลิกตัวอย่างลายมือชื)อ เงื)อนไขการเบิกถอนหรือกรณีอื)นใดที)เกี)ยวกับบัญชีและการใช้บัญชี ผู้ขอใช้บริการ
ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงสาํนักงานของธนาคารซึ)งรับเปิดบัญชีไว้ และการเปลี)ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อเมื)อธนาคารได้จดแจ้งการนั-นๆ ไว้เป็น
หลักฐานของธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

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

22. 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 กบัธนาคารเป็นเหตุให้หรืออาจเป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการ ธนาคาร
หรือบุคคลอื)นใดมีความผิดตามกฎหมายหรือได้รับความเสยีหายหรือเสื)อมเสยีชื)อเสียง หรือในกรณีที)มีเหตุอันสมควร ผู้ขอใช้บริการตกลงและ
ยินยอมให้ธนาคารมีสทิธริะงับการถอนหรือโอนเงิน ปิดบัญชี และ/หรือ ระงับหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ไม่ว่าทั-งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ
กระทาํการหรืองดเว้นกระทาํการใดๆ ตามที)ธนาคารเหน็สมควรเพื)อป้องกนัมิให้เกดิการกระทาํที)เป็นความผดิ หรือ   มิให้เกดิความเสยีหายใดๆ แก่
ผู้ขอใช้บริการ ธนาคารหรือบุคคลอื)นใด  รวมถึงให้ธนาคารมีสทิธิหักเงินในบัญชีดังกล่าว (ถ้ามี) เพื)อชําระหนี-  ดอกเบี- ย ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ และ/
หรือ ค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ธนาคารจนครบถ้วน หากมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากที)ถูกปิดไม่ว่าจาํนวนเท่าใด ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารตั-งพัก
ไว้ในบัญชีของธนาคารหรือดาํเนินการใดๆ ได้ตามที)ธนาคารเหน็สมควรและผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องดอกเบี- ยและผลประโยชน์ใดๆ ของ
จาํนวนเงินที)ตั-งพักไว้ โดยธนาคารไม่จาํต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า 

23. กรณีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที)ไม่มีรายการเคลื)อนไหวติดต่อกันเกิน 12 (สบิสอง) เดือน ขึ- นไป ธนาคารขอสงวน
สทิธิaในการระงับการทาํธุรกรรมสาํหรับบัญชีที)ไม่มีรายการเคลื)อนไหวดังกล่าวชั)วคราว จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชีเงินฝาก 

24. กรณีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที)มียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์บาท     และไม่มีรายการเคลื)อนไหวติดต่อกันเกิน  12 
(สบิสอง) เดือน ขึ- นไป   ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารมีสทิธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการตามที)ธนาคารเหน็สมควร  โดย
ธนาคารไม่จาํต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า 

25. ผู้ขอใช้บริการขอรับรองแก่ธนาคาร ดังนี-  
25.1 ผู้ขอใช้บริการจะปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที)มีอานุภาพทาํลายล้างสงูตลอดระยะเวลาที)ใช้บริการกบัธนาคาร 
25.2 ไม่มีการทาํธุรกรรมใดที)อาจจะเกี)ยวข้อง หรือสนับสนุนผู้ก่อการร้าย หรือสถานภาพทางการเงินของผู้ก่อการร้าย 
25.3 ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระทาํการใดๆ ในนาม หรือภายใต้การควบคุมของผู้ก่อการร้าย 
25.4 ผู้ขอใช้บริการจะไม่กระทาํการใดๆ ที)เป็นการปิดบัง และ/หรือ ซ่อนเร้นข้อเทจ็จริง และข้อมูลที)ถูกต้อง 
25.5 ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงเกี)ยวกับแหล่งที)มาของรายได้หรือเงินถูกต้องและเป็นจริงตรงตามที)ให้ไว้แก่ธนาคาร  และเป็นเอกสารที)เชื)อถือและ

สามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงได้ 
26. ในกรณีที)ข้อกาํหนดและเงื)อนไขของข้อความที)เป็นภาษาไทยขัดหรือแย้งกบัคาํแปลภาษาองักฤษ และ/หรือ ภาษาจีน ผู้ขอใช้บริการให้ใช้ข้อกาํหนด

และเงื)อนไขของข้อความที)เป็นภาษาไทยบังคับ  
 

ข. ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเฉพาะสําหรบับญัชีเงินฝากออมทรพัย ์บญัชีเงินฝากประจํา และ/หรือ ใบรบัเงินฝากทุกประเภท 

27. สาํหรับการถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากโดยใช้สมุดคู่ฝาก ใบรับเงินฝาก บัตรธนาคาร หรือหลักฐานอื)นใดที)ธนาคารกาํหนด  ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
นาํสมุดคู่ฝาก ใบรับเงินฝาก บัตรธนาคาร หรือหลักฐานอื)นใดที)ธนาคารกาํหนดให้เป็นหลักฐานการรับฝากนั-นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที)ของธนาคารทุก
ครั-งหรือตามวิธกีารที)ธนาคารประกาศกาํหนด นอกจากนี-  ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที)ตรวจสอบความถูกต้องของจาํนวนเงินที)ถอนหรือยอดเงินคงเหลือ 
ถ้าปรากฏข้อผดิพลาดผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัท ี
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28. ในกรณีที)ผู้ขอใช้บริการไม่ถอนเงินในบัญชีเงินฝากประจาํบัญชีใดคืนเมื)อสิ-นระยะเวลาการฝาก ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคาร
ต่ออายุเงินฝากของบัญชีเงินฝากดังกล่าวตามระยะเวลาเงินฝากเดิมได้ทนัทโีดยมีเงื)อนไขเดียวกับการฝากเดิม ยกเว้นอัตราดอกเบี- ยให้ใช้อัตรา
ดอกเบี-ยของธนาคารที)มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะต่ออายุเงินฝากนั-นในการคิดคาํนวณดอกเบี-ยเงินฝากให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 

 
ค. ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเฉพาะสําหรบับญัชีเงินฝากกระแสรายวนัและการใชเ้ช็ค 

29. การสั)งจ่ายหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ผู้ขอใช้บริการจะกระทาํโดยใช้เช็คที)ธนาคารมอบให้ และ/หรือ โดยวิธีการอื)นที)ธนาคาร
กาํหนดไว้เท่านั-น เว้นแต่กรณีที)ธนาคารโอนหรือหักเงินจากบัญชีกระแสรายวันเพื)อชาํระหนี-สนิ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที)ผู้ขอใช้บริการมี
ความผูกพันที)ต้องจ่ายให้แก่ธนาคารหรือเพื)อการใดๆ ตามคาํสั)งของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารจะกระทาํโดยใช้หรือไม่ใช้เอกสารกไ็ด้ 

30. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิที)จะไม่ชําระเงินตามเช็คที)ขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” และเช็คนั-นสั)งจ่ายให้แก่ผู้ รับมากกว่าหนึ)งคน หรือสั)ง
จ่ายเงินให้แก่ผู้ รับที)ไม่มีตัวตน ผู้ รับที)ใช้นามสมมติหรือผู้ รับที)ไม่ชัดเจนว่าเป็นบุคคลใด 

31. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเชค็ซึ)งมีรอยขูดหรือลบข้อความ เป็นเชค็ที)ธนาคารปราศจากความผูกพันที)จะต้องจ่ายเงิน 
32. ถ้าเชค็ที)สั)งจ่ายปรากฎการขีดฆ่า และ/หรือ แก้ไขเปลี)ยนแปลงข้อความสาํคัญในเช็ค เช่น วันที)สั)งจ่าย จาํนวนเงิน หรือชื)อผู้ รับเงิน เป็นต้น  ผู้ขอใช้

บริการจะต้องลงลายมือชื)อเตม็กาํกบัข้อความที)ขีดฆ่า และ/หรือ แก้ไขเปลี)ยนแปลงดังกล่าวตามวิธทีี)ธนาคารกาํหนด 
33. กรณีที)มีเช็คของผู้ขอใช้บริการมาขึ- นเงินพร้อมกันหลายฉบับ และ/หรือ มีคาํสั)งจ่ายหรือถอนเงินของผู้ขอใช้บริการหลายคาํสั)ง แต่ในขณะนั-นเงิน

คงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการมีไม่พอจ่ายได้จนครบทุกฉบับ และ/หรือ ทุกคาํสั)ง ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารที)
จะเลือกจ่ายเงินตามเชค็และ/หรือ คาํสั)ง ใดกไ็ด้ 

34. ถ้าปรากฎว่าผู้นาํเชค็ของผู้ขอใช้บริการมาขึ-นเงินสด และ/หรือ นาํฝากเพื)อให้ธนาคารเรียกเกบ็มีพฤติการณ์เป็นพิรธุชวนให้สงสยัหรือมีสทิธแิต่เพียง
บกพร่องและอาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ธนาคาร ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และ/หรือ 
ปฏเิสธการนาํฝากเชค็นั-นได้และตกลงสละสทิธเิรียกร้องใดๆ อนัอาจเกดิขึ-นจากการที)ธนาคารปฏเิสธดังกล่าวนั-นโดยสิ-นเชิง 

35. ถ้าผู้ ขอใช้บริการสั)งจ่ายเช็คโดยที)เงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม่พอจ่ายและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารคิด
ค่าธรรมเนียมเชค็คืนตามระเบียบของธนาคารในอตัราที)ธนาคารกาํหนด และในกรณีที)เงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอให้หักค่าธรรมเนียมเช็คคืน 
ให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมเท่ากบัยอดที)คงเหลือในบัญชีเงินฝากและธนาคารมีสทิธิที)จะปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ทนัทโีดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้
บริการทราบล่วงหน้า 

 
ง. ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเฉพาะสําหรบับญัชีเงินฝากที�ใชร่้วมกบับตัรธนาคาร 

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

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

38. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เมื)อมีการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที)ใช้ร่วมกบับัตรธนาคารบัญชีใดบัญชีหนึ)งของผู้ขอใช้บริการโดยใช้บัตรธนาคาร ให้
ถือเป็นการถอนและดาํเนินการที)ถูกต้องและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยมิต้องคาํนึงว่าบัญชีเงินฝากดังกล่าวมีเงื)อนไขการเบิกถอนเงิน
หรือเงื)อนไขการลงลายมือชื)อเป็นประการใด 

39. ในกรณีที)ผู้ขอใช้บริการเคยเปิดบัญชีเงินฝากไว้ตามคาํขอเปิดบัญชีเงินฝาก หรือเคยขอใช้บริการของธนาคารตามคาํขอใดๆ กต็าม   ผู้ขอใช้บริการ
ตกลงผูกพันตามเงื)อนไขที)ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี-         สาํหรับบัญชีเงินฝากที)เปิดไว้แล้วที)ผู้ขอใช้บริการกาํหนดให้เป็นบัญชีเงินฝากที)ใช้ร่วมกับ
บัตรธนาคารด้วยนับตั-งแต่วันที)ทาํคาํขอเปิดบัญชีเงินฝากและใช้บริการบัตรธนาคารเป็นต้นไป โดยถือว่าเอกสารฉบับนี- เป็นการแก้ไข เปลี)ยนแปลง
คาํขอเปิดบัญชีเงินฝากและคาํขอใช้บริการอื)นๆ ของธนาคารที)เกี)ยวข้อง 

 


