ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการเงินฝาก
ผู้ฝากซึง่ ได้ ลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีและขอใช้ บริการของธนาคาร ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “คาขอ” ตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบตั ิตามข้ อตกลงนี ้ กับธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “ธนาคาร” ดังต่อไปนี ้
1.ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการเปิ ดบัญชีเงินฝากนีแ้ ละเงื่อนไขอื่นๆ ประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก รวมถึง ระเบีย บวิธีปฏิบตั ิอื่นๆ ของ
ธนาคาร ตามที่ธนาคารกาหนดไว้ สาหรับเงินฝากแต่ละประเภท พร้ อมทังเอกสารหรื
้
อหนังสือใดๆ เกี่ยวการเปิ ดบัญชีเงินฝาก ซึ่งธนาคารได้ มอบหรื อส่งให้ แก่ ผ้ ฝู าก
รวมทังเงื
้ ่อนไขหรือเอกสารหรื อหนังสือที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในภายภาคหน้ า โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ หากมี
ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการที่ผ้ ฝู ากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ
2.ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้ บริ การของธนาคารตามใบคาขอนี ้ รวมทังอั
้ ตราค่าธรรมเนียม และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ในการใช้ บริการของธนาคารได้ ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
3.ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ผู้ฝากจะต้ องเปิ ดบัญชีโดยการฝากเงิน ตามจานวนขัน้ ต่าที่ธนาคารกาหนด และ ผู้ฝากรับทราบว่าผู้ฝากต้ องกรอก
ข้ อมูล หรื อ ให้ ข้อมูลรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีและคาขอใช้ บริ การที่เป็ นจริ งโดยครบถ้ วน และระบุเงื่อนไขข้ อตกลงในการฝากเงินพร้ อมทังให้
้ ตวั อย่างลายมือชื่อ
ไว้ กับธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลรายละเอียดตลอดจนเงื่อนไขข้ อตกลงในการฝากเงินและ/หรือ ตัวอย่างลายมือชื่อ ผู้ฝากต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรพร้ อมให้ ข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างลายมือชื่อ และ/หรื อ เงื่อนไขข้ อตกลงในการฝากเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนัน้ แก่ธนาคาร ทังนี
้ ห้ ากผู้ฝากยังมิได้ แจ้ ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคาร ถือว่า ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการไปตามข้ อมูลรายละเอียดตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรื อ เงื่อนไขข้ อตกลงในการฝากเงิน
เดิมที่ผ้ ฝู ากได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารโดยไม่ถือว่าธนาคารได้ ดาเนินการผิดเงื่อนไขข้ อตกลงในการฝากเงินที่ผ้ ฝู ากได้ ให้ ไว้ แต่อย่างใด
4.ในการที่ผ้ ฝู ากขอให้ ธนาคารเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยใช้ ชื่อซึง่ ไม่ใช่ชื่ออันแท้ จริงของผู้ฝาก หรื อนามแฝงในลักษณะใด ๆ นัน้ ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่เปิ ดบัญชี
ที่ไม่ใช้ ชื่ออันแท้ จริงหรือนามแฝงได้
5.ในการฝากเงินโดยนาเช็ค และ/หรื อ ตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรี ยกรวมกันว่า “ตราสารการเงิน” มาฝากเข้ าบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากตกลงจะปฏิบตั ิตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 ผู้ฝากจะมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากเข้ าในบัญชีได้ ก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน และนาเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ฝากเรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้
5.2 ในกรณีที่ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบเพื่อมารับคืนตราสารการเงินจาก
ธนาคาร หากผู้ฝากไม่มารับตราสารการเงินกลับคืน และเกิดความเสียหายขึ ้น ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ ้นทั ง้ หมดแต่
เพียงผู้เดียว
5.3 ในกรณีที่ผ้ ฝู ากซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดานาตราสารการเงินซึ่งสัง่ จ่ายให้ แก่นิติบคุ คลใด ๆ มาฝากเข้ าบัญชีสว่ นตัวของผู้ฝาก ธนาคารอาจปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
ฝากก็ได้ แม้ วา่ ตราสารการเงินนันจะมี
้ ผลเป็ นการสัง่ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหรื อมีการสลักหลังโดยชอบของนิติบคุ คลนัน้ ๆ แล้ วก็ตาม
5.4 ในการเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงิน หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนัน้ หรื อมีสิทธิแต่เพียงบางส่วนอันเป็ นเ หตุให้
ธนาคารต้ องรับผิดชอบใช้ เงินให้ แก่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของตราสารการเงินอันแท้ จริง หรือผู้หนึ่งผู้ใดไป ผู้ฝากจะต้ องใช้ เงินให้ แก่ธนาคารตามจานวนที่ธนาคาร
ต้ องเสียไปนันพร้
้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตราสูงสุด สาหรับลูกค้ าที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกาหนดภายใต้ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เรื่องการกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ิในเรื่ องดอกเบี ้ยและส่วนลด ทังนี
้ ไ้ ม่วา่ จะเรี ยกอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวว่าอัตราสูงสุดผิดเงื่อ นไขหรื อ
เรียกเป็ นอื่นใดก็ตาม และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ น ครัง้ คราว ๆ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ฝากแต่อย่าง
ใดซึง่ ต่อไปนี ้จะเรียกว่า “อัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข” นับแต่วนั ที่ธนาคารได้ จา่ ยเงินนันเป็
้ นต้ นไป
6.การเขียนข้ อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรื อถอนเงินนัน้ ผู้ฝากจะต้ องเขียนด้ วยปากกาหรื อหมึกที่ลบไม่ได้ เท่านัน้ มิฉะนันธนาคารไม่
้
ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
7.ผู้ฝากได้ ทราบและเข้ าใจดีแล้ วว่า การฝากหรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มี อยู่กับธนาคารนัน้ นอกจากการติดต่อกับพนักงานที่เคาน์ เตอร์ ของธนาคาร
ตามปกติแล้ ว ยังอาจทาได้ โดยผ่านทางบริการอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น การทาคาสัง่ ประจา การใช้ บริการอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ หรือวิธีการอื่นใด
ที่ธนาคารจัดให้ มีขึ ้น
ในภายภาคหน้ าได้ ด้วย ซึ่งในกรณีเหล่านีใ้ ห้ ถือว่ารายการที่ได้ ทาตามเงื่อนไขแต่ละบริการเป็ นการถูกต้ องและผูกพันผู้ฝาก โดยไม่ต้องทาเอกสารหรือหลักฐานในการฝาก
หรื อถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝากหรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลให้ ยอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารกับ ยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากไม่ตรงกัน
จนกว่าผู้ฝากจะนาสมุดคูฝ่ ากมาให้ ธนาคารบันทึกรายการให้ ถกู ต้ อง ดังนีผ้ ้ ฝู ากตกลงให้ ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเท่านันที
้ ่เป็ นยอดเงินฝากที่ถกู ต้ อง
8.ในกรณีที่ผ้ ฝู ากมีหนี ้ใดๆ คงค้ างชาระอยูก่ บั ธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากที่มีอยูก่ บั ธนาคาร รวมทังเงิ
้ นอื่นใดที่ผ้ ู
ฝากเป็ นเจ้ าของ หรื อ เป็ นเจ้ าหนีธ้ นาคาร หรื อ มีสิทธิได้ รับคืนจากธนาคาร เพื่อชาระหนี ด้ งั กล่าวทัง้ หมด หรื อ บางส่วนได้ ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูฝากทราบ
ล่วงหน้ า และ/หรื อ ไม่ต้องรอให้ รายการฝากเงินของบัญชีเงินฝากดังกล่าวถึงกาหนด (หากมี) เพื่อประโยชน์แห่งเงื่อนไขนี ้ ผู้ฝากตกลงสละสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงิน
ฝากนับแต่เวลาที่ธนาคารมีสิทธิที่จะได้ รับชารหนี ้นันจากผู
้
้ ฝากเป็ นต้ นไป
9.ผู้ฝากจะโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ สิทธิในการรับเงินฝาก ไม่วา่ ทังจ
้ านวนหรือแต่บางส่วนให้ แก่บคุ คลอื่นใดไม่ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
10. ในกรณีที่ธนาคารพบว่ามีรายการในบัญชีเงินฝากผิดพลาด หรื อ ไม่ถกู ต้ องไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารสามารถดาเนินการ
แก้ ไขปรับปรุงรายการในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ ทนั ที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ในกรณีการนาเงินของบุคคลอื่นเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ไม่ว่า
จะโดยการนาฝากหรือโอนเงิน หรือด้ วยวิธีอื่นใด ซึง่ เป็ นการนาเข้ าผิดบัญชีไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารหักเงินตามจานวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้ฝากได้ ทนั ทีที่ธนาคารทราบถึงการนาเงินเข้ าผิดบัญชีนนโดยธนาคารไม่
ั้
ต้องแจ้ งผู้ฝากทราบล่วงหน้ าก่อนแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่มีให้ หกั
หรือมีแต่ไม่พอให้ หกั คืนได้ ครบถ้ วนไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ฝากยินยอมชดใช้ เงินจานวนที่ยงั ไม่ได้ หกั คืนนันให้
้ แก่ธนาคาร โดยทัน ทีที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร
11.ในกรณีที่ผ้ ฝู ากตังแต่
้ 2 คนขึน้ ไปตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากร่วมกัน เจ้ าของบัญชีทกุ คนมีสิทธิ เรี ยกร้ องในเงินฝากร่วมกัน และสิทธิในการเบิกถอนเงินให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขการถอนเงินตามที่ระบุไว้ ในคาขอ ซึ่งผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่า หากธนาคารทราบว่าเจ้ าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรื อ
เจ้ าของบัญชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที จนกว่าทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม หรื อผู้จดั การ
มรดกตามพินยั กรรมหรือผู้จดั การมรดกตามคาสัง่ ศาล ของผู้ฝากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแต่กรณีที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิ ดบัญชีเงินฝากด้ วยกัน
12.ในกรณีที่ผ้ ฝู ากเปิ ดบัญชีร่วมประเภทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็ นผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจากบัญชี ธนาคาร จะจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้ กับเจ้ าของบัญชี
ร่วม คนใดคนหนึ่งตามเงื่อนไขในการสั่งจ่ายหรื อเบิกถอนเงินที่ให้ ไว้ กับธนาคาร เว้ นแต่ธนาคารทราบว่าเจ้ าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรื อ
เจ้ าของบัญชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที จนกว่าทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม หรื อผู้จดั การ
มรดกตามพินยั กรรมหรือผู้จดั การมรดกตามคาสัง่ ศาล ของผู้ฝากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแต่กรณีที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิ ดบัญชีเงินฝากด้ วยกัน
13.ผู้ฝากตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับการให้ บริ การฝากเงินและหรื อถอนเงินและหรื อปิ ดบัญชีเงินฝากเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าบัญชีได้ ถกู ใช้ ในกิจกรรมที่ไม่ถกู ต้ องตามกฏหมาย หรือระเบียบข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ของทางราชการ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยให้ เชื่อได้ วา่ เอกสารแสดงตน
หรือ เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผ้ ฝู ากยื่นไว้ ตอ่ ธนาคารในการเปิ ดบัญชีเงินฝากไม่ถกู ต้ อง หรือเป็ นบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีสว่ นเกี่ยวข้ องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึง่ ธนาคาร
หน้ า 1/3

สาหรับลูกค้ า

เห็นว่าเป็ นการใช้ บญ
ั ชีเงินฝากโดยไม่สมควรด้ วยประการใดๆ ทัง้ นี ้ โดยผู้ฝากจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารและตกลงปฏิบัติตามข้ อกาหนดและหรื อ
ระเบียบของธนาคารทุกประการ โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
14.บรรดาเอกสาร และ/หรื อ หนังสือใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรื อสถานที่ทางานของผู้ฝากตามที่แจ้ งไว้ กับธนาคาร หรื อที่จะได้ แจ้ งเปลี่ยนแปลงเป็ น
หนังสือต่อไปแล้ ว ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้ คนไปส่งเองก็ดี ผู้ฝากยินยอมให้ ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ฝู ากโดยชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ในกรณีที่
ผู้ฝากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสานักงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์หรือข้ อมูลอื่นใด ผู้ฝากต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
15.ผู้ฝากรับทราบและยินยอมชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้ จา่ ยใดๆ เกี่ยวกับการรับฝากเงินตามที่ธนาคารได้ ประกาศกาหนดโดยผู้ฝากยิ นยอมให้
ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเพื่อชาระหนี ้ค่าธรรมเนียม ค่าบริ การและค่าใช้ จา่ ยใดๆที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามที่กล่าวมา รวมทังหนี
้ ้อื่นๆ ทุกลักษณะ ทุก
ประเภทหนี ้ที่ผ้ ฝู ากคนใดคนหนี่ง หรือ ทังหมด
้
(แล้ วแต่กรณี) ค้ างชาระอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบก่อน
16.ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารติดต่อสอบถาม และ เก็ บ รวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล และ ข้ อมูลอื่นๆของผู้ฝากที่มีอยู่กบั ธนาคารในขณะ
และภายหลังวันเปิ ดบัญชีเงินฝากนี ้ให้ แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต หน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมาย หน่วยงานกากับดูแล รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ใู ห้ บริการภายนอก (Outsource) เพื่อสนับสนุนการให้ บริการของธนาคาร

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

1.การสัง่ จ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน ผู้ฝากตกลงจะใช้ เช็ค บัตรเบิกเงินจากเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเอกสารในรูปแบบใดๆ รวมทังกรณี
้
ที่ธนาคารได้ จ่ายเงินให้ หรื อจ่ายตามคาสัง่ หรื อข้ อตกลงของผู้ฝากที่จะพึงถือหรือพึงสันนิษฐานได้ วา่ เป็ นหลักฐานแห่งหนี ้แล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินหรื อ
ถอนเงินออกจากบัญชีของผู้ฝากด้ วย
2.การกรอกข้ อความลงในเช็คให้ เขียนด้ วยหมึกหรื อพิมพ์ กรณีมีการแก้ ไขให้ ขีดฆ่าข้ อความที่ต้องการแก้ ไขและเขียนหรือพิมพ์ใหม่แล้ วลงลายมื อชื่อกากับให้
เหมือนตัวอย่างที่ให้ ไว้ กบั ธนาคารและให้ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่แจ้ งต่อธนาคาร
3.การลงลายมือชื่อสัง่ จ่ายเช็ค ผู้ฝากจะลงลายมือชื่อให้ เหมือนตัวอย่างที่ให้ ไว้ กบั ธนาคารและให้ ครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่แจ้ งต่อธนาคาร ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่มีข้อผูกพัน
ที่จะตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรือตัวอย่างเขียนอย่างอื่นว่าถูกต้ องแท้ จริ งหรื อไม่ นอกจากลายมือชื่อที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วเท่านัน้
4.หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คด้ วยเหตุผลกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ “เงินในบัญชีไม่พอจ่าย” หรือ “สัง่ จ่ายจากจานวนเงินที่มีตราสารรอเรียกเก็บเงิน
อยู”่ หรื อ “โปรดติดต่อผู้สงั่ จ่าย” หรื อเหตุผลอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการคืนเช็คตามอัตราที่ ธนาคารกาหนดโดยวิธีการ
หักจากบัญชีหรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร
5.ผู้ฝากต้ องระมัดระวังการใช้ เช็คธนาคารให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้ อตกลง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิโดยไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อธนาคารหรือความนิยมในการใช้
เช็คถ้ าฝ่ าฝื นผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารสัง่ ปิ ดบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า
6.ในกรณีผ้ ฝู ากมีหนีก้ บั ธนาคารอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารได้ ผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ทังที
้ ่เงินฝากคงเหลือในบั ญชีผ้ ฝู าก มีไม่พอ
จ่ายตามเช็คที่มาขึ ้นเงิน และธนาคารได้ ผ่อนผันจ่ายเงินส่วนหนึ่งหรื อเต็มมูลค่าเช็คที่นาฝากนันให้
้ ไปก่อน โดยที่ธนาคารยังไม่ทราบผลการเรียกเก็บและเช็คดังกล่าวถู ก
คืนมาโดยมิใช่เหตุผลจากความบกพร่องของธนาคาร และ/หรื อ เนื่องมาจากการที่ผ้ ฝู ากมีหนีค้ วามรับผิดชอบประเภทอื่นใดต่อธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมี
สิทธิหกั เงินในบัญชีกระแสรายวันของผู้ฝากในขณะใด ๆ เพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวของผู้ฝากเป็ นหนี ้เบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารต่อไป และผู้ฝากยอมเสียดอกเบี ้ยทบต้ นตามวิธี
และประเพณีการคิดดอกเบี ้ยทบต้ นในบัญชีกระแสรายวันของธนาคารในหนี ้จานวนนัน้ ให้ แก่ธนาคารในอัตราสูงสุด เว้ นแต่เมื่อผู้ฝากปฏิบตั ิผิดนัดเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกระแสรายวัน และ/หรื อ สัญญากู้เบิก เงินเกินบัญชีที่ผ้ ฝู ากทาไว้ กับธนาคาร ผู้ฝากยอมเสียดอกเบี ้ยในอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข นับแต่วนั ที่ผ้ ฝู ากเป็ นหนี ้
เบิกเกินบัญชีเป็ นต้ นไป อนึ่ง กรณีที่มีหนี ้ของผู้ฝากเกิดขึ ้นตามวรรคก่อน ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการตามข้ อ 8. ของเงื่อนไขทัว่ ไป ๆ ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ฝาก
ทราบก่อน
7.ในกรณีเช็คสูญหายหรื อถูกขโมยไป ผู้ฝากจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ธนาคารทราบทันที ถ้ าเป็ นเช็คที่ผ้ ฝู ากได้ ลงลายมือชื่อแล้ ว ผู้ ฝากจะต้ องแจ้ ง
หมายเลขเช็ค วันที่สงั่ จ่าย ชื่อผู้รับเงิน จานวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ ธนาคารทราบ พร้ อมกับขอให้ ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คนัน้
8.ถ้ าหากผู้ฝากประสงค์จะปิ ดบัญชี ผู้ฝากจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ า และไม่ว่าในกรณีที่ผ้ ฝู ากได้ ขอปิ ดบัญชีหรือธนาคารปิ ดบัญชีของผู้ฝาก ก็ตาม ผู้
ฝากจะคืนเช็คที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ทกุ ฉบับให้ แก่ธนาคาร ทังนี
้ ้ หากมีเช็คของผู้ฝากมาขึน้ เงินภายหลังที่ธนาคารได้ ทาการปิ ดบัญชีแล้ ว ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่
ต้ องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
9.เมื่อธนาคารมีหนังสือแจ้ งยอดเงินและรายการในบัญชีกระแสรายวันไปยังผู้ฝากในวันสิ ้นเดือน หรื อสิน้ งวดผู้ฝากมีหน้ าที่จะต้ องตรวจสอบดูว่าถูกต้ อง
หรื อไม่ หากเห็นว่าไม่ถกู ต้ องผู้ฝากจะต้ องคัดค้ านเป็ นหนังสือต่อธนาคารภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ฝู ากได้ รับหนังสือแจ้ ง มิฉะนัน้ ให้ ธนาคารถือว่า ผู้ฝากยอมรับว่า
ยอดเงิน และรายการในบัญชีกระแสรายวันตามที่แจ้ งไปนันถู
้ กต้ องแล้ ว

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์ (พิเศษ) ออมทรัพย์ เพิ่มค่ าทันใจ

1.การฝากหรือถอนเงินหรือโอนเงินแต่ละครัง้ ของเงินฝากแต่ละประเภทต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
2.กรณีผ้ ฝู ากกระทาผิดเงื่อนไข ผู้ฝากยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอัตราที่ธนาคารกาหนด
3.ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ทกุ ประเภทของผู้ฝากมิได้ มีการเคลื่อนไหวเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ธนาคารประกาศกาหนด และมียอดเงินคงเหลื อใน
บัญชีเงินฝากน้ อยกว่าจานวนที่ธนาคารกาหนด ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารหักเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝาก ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาที่ประกาศกาหนด โดยธนาคาร
จะ มีหนังสือแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และ หากธนาคารหักเงินจนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเท่ากับศูนย์ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ทนั ทีโดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4.ผู้ฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทราบและเข้ าใจดีแล้ วว่า กรณีผ้ ูฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขถือว่าผู้ฝากเงิน ตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเป็ นอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักดอกเบี ้ยออม
ทรัพย์เพิ่มค่าทันใจที่ได้ รับไปแล้ วจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ ทันที และ หากครบระยะเวลารักษายอดฝากผู้ฝากจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ตาม
ประกาศ หรื อหากเข้ าเงื่อนไขของธนาคารที่กาหนด ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติให้ ด้วยอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจในอัตราดอกเบีย้ ตามประกาศใน
ขณะนัน้
5.ผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ทราบและเข้ าใจว่า ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์จะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดานัน้ ต้ องเป็ นดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารเฉพาะที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ และ มีจานวนดอกเบี ้ยรวมกันทังสิ
้ ้นไม่
เกินสองหมื่นบาทตลอดปี ภาษี กรณีผ้ ูฝากเงินได้ รับดอกเบีย้ เงินฝากมีจานวนรวมกันทัง้ สิ ้นเกินสองหมื่นบาทตลอดปี ภาษี ผู้ฝากเงินมีหน้ าที่ต้องชาระค่าภาษี เงินได้
สาหรับดอกเบี ้ยเงินฝากตามกฎหมายกาหนด
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทเงินฝากประจา

1.ผู้ฝากจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประจาต่อเมื่อผู้ฝากมิได้ ขอถอนเงินจากบัญชีเงิ นฝากก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ
2.ในกรณีที่ผ้ ฝู ากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินที่ร ะบุไว้ ในคาขอ หรื อ ใบนาฝาก หากเป็ นบัญชีที่รับ
ดอกเบี ้ยรายเดือน ผู้ฝากจะต้ องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการเท่านัน้ กรณีรับดอกเบี ้ยเมื่อครบกาหนดผู้ฝากจะถอนบางส่วนหรื อถอนเต็ มจานวนของยอด
ฝากแต่ละรายการได้ โดยผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก ดังนี ้
2.1 กรณีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่มีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยเงินฝาก
2.2 กรณีระยะเวลาฝากเงินตังแต่
้ 3 เดือน ขึ ้นไป ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากเป็ นอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่
ธนาคารกาหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนัน้ (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ ว) ตามระยะเวลาที่ฝากไว้ จริง สาหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี ้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่าย
เกินไป ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักคืนจากเงินต้ นที่ฝากไว้ กบั ธนาคารได้ ทนั ที
3.การจ่ายดอกเบี ้ยเมื่อครบกาหนดและวันครบกาหนดตรงกับวันหยุดทาการ ธนาคารสงวนสิทธิในการเลื่อนการจ่ายดอกเบี ้ยเป็ นวันทาการถัดไป
4.ในกรณีที่เงินฝากครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการแล้ ว และผู้ฝากไม่มีคาสัง่ เป็ นประการอื่นให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ ฝากเงินดังกล่าวต่อไป
โดยมีกาหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม และอัตราดอกเบี ้ยเป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารในขณะนัน้ ๆ

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทเงินฝากปลอดภาษี

1. ผู้ฝากได้ รับทราบเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีได้ เพียงบัญชีเดียวเท่านันซึ
้ ง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
2. ผู้ฝากจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด ก็ตอ่ เมื่อเงินฝากครบกาหนดตามระยะเวลาการฝาก และมิได้ ขอถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝาก
3. กรณีที่ผ้ ฝู ากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินที่ระบุไว้ ในคาขอ ถือเป็ นการถอนแบบปิ ดบัญชีเงินฝาก โดย
ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก ดังนี ้
3.1 กรณีผ้ ฝู ากขอถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่ได้ รับดอกเบี ้ยเงินฝาก
3.2 กรณีผ้ ฝู ากขอถอนเงินฝากตังแต่
้ 3 เดือนขึน้ ไป ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารปรับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเป็ น อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ ที่
ธนาคารกาหนด ณ วันที่เปิ ดบัญชีเงินฝาก และหักภาษีดอกเบี ้ยเงินฝาก
4. ผู้ฝากจะได้ รับสิทธิทางภาษี ดอกเบี ้ยเงินฝาก หากมีการฝากเงินตามเงื่อนไข ดังนี ้
4.1 ผู้ฝากมีการขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครัง้ ทังติ
้ ดต่อหรื อไม่ติดต่อกัน แล้ วนาเงินฝากต่อจนครบ 24 งวด ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าผู้ฝาก
ได้ รับการยกเว้ นภาษี ดอกเบี ้ยเงินฝาก
4.2 ผู้ฝากมีการขาดฝากเงินเกินกว่า 2 ครัง้ ทังติ
้ ดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้ วนาฝากต่อจนครบ 24 งวด ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าผู้ฝากไม่ได้
รับการยกเว้ นภาษีดอกเบี ้ยเงินฝาก และผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารหักภาษีดอกเบี ้ยเงินฝาก
5. ในกรณีที่เงินฝากครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงิน หรือสิ ้นสุดระยะเวลาการนาฝาก และผู้ฝากยังไม่ได้ ดาเนินการถอนปิ ดบัญชี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี ้ย
โดยคานวณดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์บคุ คลธรรมดาอัตราดอกเบี ้ยต่าสุด ตามระยะเวลาการฝากตังแต่
้ วนั ที่ครบกาหนดจนถึงวันที่ลกู ค้ ามาปิ ดบัญชี
พร้ อมทังหั
้ กภาษี ณ ที่จา่ ยของดอกเบี ้ยที่ได้ รับ
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