ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้ บริกำรโอนเงินภำยในประเทศ
1. ธนาคารจะให้ บริ การภายใต้ เงื่ อนไขการให้ บริ การเกี่ยวกับ วันและเวลาที่ให้ บริ การ จานวนครั ง้ และจานวนเงินสูงสุดที่ให้ บริ การได้ ในแต่ละวัน
กาหนดระยะเวลาที่ ค าดว่า จะด าเนิน การโอนเงิ น จนเสร็ จ สิ น้ สมบูร ณ์ และอัต ราค่า ธรรมเนี ยมและค่า บริ ก ารต่า ง ๆ ตามที่ ธ นาคารก าหนด
โดยการปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการ และบนเว็บไซต์ข องธนาคาร (www.tcrbank.com) ธนาคารอาจทาการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าตามวิธีดงั กล่าวไม่น้อยกว่า 30 วัน หากการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องเสียค่าใช้ จ่ายหรื อมีภาระความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ ้นและขอให้ ผ้ ใู ช้ บริ การให้ ความยินยอมหรื อไม่คดั ค้ านการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนันก่
้ อน
2. ธนาคารจะโอนเงินจากบัญ ชี เงินฝากของผู้ใช้ บริ การได้ ต่อ เมื่อ เงินในบัญ ชี เพียงพอในการโอนเงินในขณะนัน้ เท่านัน้ และการโอนเงินดังกล่าว
ผู้ใช้ บริ การสามารถทราบรายการดังกล่าวได้ จากสมุดคูฝ่ าก ใบแจ้ งรายการ (STATEMENT) ของธนาคาร ใบบันทึกรายการ ใบแจ้ งการโอนเงินใบรับ
เงินหรื อใบเสร็ จรับเงินของผู้รับโอนเงิน ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการพิสจู น์ธุรกรรมการโอนเงิน
3. การโอนนี ้เป็ นการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ สานักงานสาขาธนาคาร ซึง่ ธนาคารโอนเงินตามคาสัง่ ของผู้ใช้ บริ การโดยทันที หากผู้ใช้ บริ การประสงค์จะ
ยกเลิกสัญญาการโอนเงิน หรื อประสงค์จะแก้ ไขคาสัง่ การโอนเงินนี ้ ให้ แจ้ งพนักงานสาขาที่ทารายการโดยทันที ณ เคาน์เตอร์ สานักงานสาขาของ
ธนาคาร เมื่อธนาคารดาเนินการโอนเงินตามคาขอเสร็ จสิ ้นแล้ ว ผู้ ใช้ บริ การจะได้ รับใบบันทึกรายการเป็ นหลักฐานการโอนเงิน ผู้ ใช้ บริ การจะแจ้ งให้
ธนาคารยกเลิกหรื อแก้ ไขคาสัง่ โอนเงินครัง้ นันมิ
้ ได้ รวมถึงจะขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ชาระแก่ธนาคารแล้ วมิได้ เช่นกันด้ วย ในกรณี ที่ผ้ ใู ช้ บริ การพบ
ข้ อผิดพลาดจากการถอนเงิน/โอนเงินจากบัญชี ผู้ ใช้ บริ การต้ องติดต่อธนาคาร ณ สานักงานสาขาที่ทาคาสัง่ โอน พร้ อมใบบันทึกรายการ หรื อข้ อมูล
ของรายการที่ผิดพลาด ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันทารายการ เพื่อให้ ธนาคารดาเนินการตรวจสอบ โดยธนาคารจะตรวจสอบรายการที่ได้ รับ
แจ้ งกับหลักฐานและข้ อมูลที่ธนาคารมีอยู่ และหากพบสาเหตุของข้ อผิดพลาด ธนาคารจะดาเนินการแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ ว กรณี
ข้ อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสยั ธนาคารจะค้ นหาสาเหตุและผลสรุ ปโดยเร็ ว ทังนี
้ ้ การแก้ ไขข้ อผิดพลาดหรื อการหาผลสรุ ปดั งกล่าวจะไม่
เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้ รับแจ้ ง และธนาคารจะแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ู ใช้ บริ การทราบโดยเร็ ว แต่ทงนี
ั ้ จ้ ะไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
ธนาคารทราบผลการตรวจสอบ
4. ความรับผิดของผู้ใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การขอยืนยันและรับรองว่าข้ อมูลที่แจ้ งไว้ ในคาขอ มีความถูกต้ องครบถ้ วนทุกประการ หากมีความเสียหายเกิดขึ ้น
จากการที่ธนาคารได้ โอนเงินตามข้ อมูลดังกล่าว ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหาย
5. ความรับผิดของธนาคารต่อผู้ใช้ บริ การ มีดงั นี ้
5.1 ในกรณี ที่ธนาคารปฏิบตั ิหรื อ ละเว้ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ โอนเงิน และหรื อการถอนเงินหรื อโอนเงินเป็ นเหตุให้ ผ้ ู ใช้ บริ การไม่ได้ รับบริ การ และ
หรื อรับเงิน หรื อเกิดรายการโอนเงินจากบัญชีโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผู้ ใช้ บริ การ ธนาคารตกลงรับผิดชอบในความเสียหายโดยตรงที่
ตามปกติย่อมเกิดขึ ้น เว้ นแต่เหตุที่เกิดขึ ้นไม่ใช่ความผิดของธนาคาร เช่น
(1) ผู้ใช้ บริ การมีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(2) ผู้ใช้ บริ การไม่มีหรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
(3) การโอนเงินจะเป็ นผลให้ ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ กบั ธนาคาร
(4) บัญชีอยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย หรื อมีพฤติการณ์ต้องสงสัยเกี่ยวกับการใช้ บญ
ั ชี
(5) ผู้ใช้ บริ การปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงกับธนาคาร
(6) ธนาคารได้ แจ้ งเหตุขดั ข้ องให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบถึงความขัดข้ องของการโอนเงินอยู่แล้ วก่อนหรื อในขณะทารายการโอนเงิน
(7) เป็ นเหตุสดุ วิสยั เช่น ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความล่าช้ า ผิดพลาด หรื อขาดตกบกพร่ อง อันอาจจะเกิดจากการสื่อสารระหว่างระบบคอมพิวเตอร์
ของธนาคาร หรื อ ของธนาคารผู้รับโอน หรื อ ของระบบขัดข้ องโดยที่มิใช่ความผิดของธนาคาร
(8) ธนาคารผู้รับเงินไม่สามารถนาเงิน เข้ าบัญชีได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การโดยไม่มีดอกเบี ้ยหลังจากธนาคาร
ได้ รับแจ้ งยืนยันจากธนาคารผู้รับเงินว่าได้ คืนเงินให้ ธนาคารแล้ วเท่านัน้ โดยธนาคารจะติดต่อผู้ใช้ บริ การ ณ ที่อยู่หรื อหมายเลขโทรศั พท์ที่
ระบุไว้ ในคาขอนี ้ และหากมีคา่ ธรรมเนียม และหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ เกิดขึ ้น ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียม และหรื อค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวออกจากเงินที่คืนมานันได้
้ ทนั ทีทงจ
ั ้ านวนโดยมิพกั ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบก่อน
(9) ธนาคารเห็นสมควรหรื อจาเป็ นที่จะต้ องยับยังหรื
้ องดเว้ นการทาธุรกรรม เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และกฎหมายอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน อนึ่ง ความรับ

ผิดในความเสี ยหายของธนาคารตามข้ อ 5. นี ้ จากัดเพี ยงไม่เกินค่าธรรมเนี ยมที่ได้ รั บจากผู้ใช้ บริ การและคืนเงินโอนที่ได้ รั บมาจาก
ผู้ใช้ บริ การ
5.2 ธนาคารมิได้ ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงเบื ้องหน้ า หรื อ อายัดเครื่ องมือโอนเงินของผู้ใช้ บริ การ และต่อมาเกิดรายการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ ้น
5.3 ธนาคารยังไม่ได้ ส่งมอบเครื่ องมือโอนเงินให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึ ้น
5.4 เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบและมิใช่ความผิดของผู้ขอใช้ บริ การ
5.5 ธนาคารจะปฏิเสธการโอนเงินตามคาขอ หากปรากฎว่าคาขอโอนเงินมีการขีดฆ่าหรื อแก้ ไข ซึง่ ผู้ขอใช้ บริ การมิได้ ลงลายมือชื่อกากับ หรื อลง
ลายมือชื่อกากับการแก้ ไขไว้ ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน
6. การระงับการใช้ บริ การและการบอกเลิกสัญญา
6.1 กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องการระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้ าตามคาขอใช้ บริ การ ต้ องแจ้ งต่อธนาคารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย
30 วัน
6.2 หากผู้ใช้ บริ การหรื อธนาคาร ประสงค์จะยกเลิกใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การหรื อธนาคารจะแจ้ งให้ อีกฝ่ ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย
30 วัน เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าข้ อตกลงนี ้เป็ นอันสิ ้นผล
7. ผู้ใช้ บริ การทราบดีวา่ การโอนเงินตามคาขอนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ของธนาคาร และหรื อธนาคารผู้รับเงินที่เกี่ยวข้ องกับการโอนเงิ นตามคา
ขอนี ้ด้ วย
8. ผู้ใช้ บริ การขอให้ ความยินยอมในการกระทาใด ๆ ที่ธนาคาร พนักงานหรื อตัวแทนของธนาคาร บริ ษัทแม่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทในกลุ่ม หรื อ
ในเครื อเดียวกันกับธนาคาร รวมถึงสถาบันการเงินอื่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน ผู้รับโอนสิทธิ บริ ษัทข้ อมูลเครดิต หน่วยงานรัฐ ราชการ เอกชน
นิตบิ คุ คลทังในและต่
้
างประเทศที่ได้ ใช้ ให้ รับ ส่ง รวบรวม สาเนา ตรวจสอบ รายงาน เปิ ดเผย เข้ าถึง ข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลสินเชื่อ/บริ การ ประวัติ
สถานะ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ การหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ การ หรื อที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่กล่าวข้ างต้ น ทังที
้ ่มีในขณะนี ้
และหรื อในภายหน้ า ภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ สั ญญา หรื อกฎหมายที่มีอยู่แล้ วหรื อที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า เพื่อประโยชน์แก่การวิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้ อมูลสินเชื่อ พิจารณาต่ออายุ ทบทวนสินเชื่อ/บริ การในทุกคราว รวมถึงการปรับโครงสร้ างหนี ้
การประกัน ประเมินบริ หารความ
เสี่ยง เพื่อดาเนินธุรกิจ บริ หารจัดการธุรกิจทุกประเภทของธนาคาร แจ้ งหนี ้ ทวงถาม ทาสถิติ วางแผนการตลาด โอนสิทธิหน้ าที่ เสนอสินค้ า/บริ การ
ไม่ว่าโดยบุคคลใดก็ตาม หรื อเพื่อ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่น ๆ ผู้ใช้ บริ การให้ ความยินยอมนี ้ไว้ เพื่อให้
การดาเนินการข้ างต้ นทุกคราวชอบด้ วย
กฎหมาย และจะไม่ยกเลิกความยินยอมนี ้แม้ ผ้ ใู ช้ บริ การจะไม่ได้ รับอนุมัติสินเชื่อ/บริ การ หรื อชาระหนี ้เสร็ จสิน้ หรื อไม่ใช้ บริ การใด ๆ ต่อไปก็ตาม
และจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากการดาเนินการดังกล่าว
9. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการให้ บริ การโอนเงินภายในประเทศนี ้ได้ จดั ทาไว้ เป็ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกันทุกประการ ผู้ใช้ บริ การได้ อ่านและ
เข้ าใจข้ อความโดยละเอียดแล้ ว และผู้ใช้ บริ การได้ รับมอบข้ อตกลงนี ้เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานแล้ วหนึง่ ฉบับ

