ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการเงินฝาก
ผูฝ้ ากซึ่ งได้ลงนามในคาขอเปิ ดบัญชีและขอใช้บริ การของธนาคาร ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “คาขอ” ตกลงยินยอมผูกพันและปฎิบตั ิตามข้อตกลงนี้ กบั
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จากัด (มหาชน) ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่า “ธนาคาร” ดังต่อไปนี้
1.ผูฝ้ ากตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการเปิ ดบัญชีเงินฝากนี้และเงื่อนไขอื่นๆ ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิอื่นๆ
ของธนาคาร ตามที่ธนาคารกาหนดไว้สาหรับเงินฝากแต่ละประเภท พร้อมทั้งเอกสารหรื อหนังสื อใดๆ เกี่ยวการเปิ ดบัญชีเงินฝาก ซึ่ งธนาคารได้มอบหรื อส่ งให้แก่
ผูฝ้ าก รวมทั้งเงื่อนไขหรื อเอกสารหรื อหนังสื อที่ธนาคารจะประกาศเพิม่ เติมต่อไปในภายภาคหน้า โดยให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากนี้ดว้ ย
ทั้งนี้ หากมีความเสี ยหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผฝู ้ ากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวผูฝ้ ากตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ
2.ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริ การของธนาคารตามใบคาขอนี้ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม และ/
หรื อ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริ การของธนาคารได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
3.ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ผูฝ้ ากจะต้องเปิ ดบัญชีโดยการฝากเงินตามจานวนขั้นต่าที่ธนาคารกาหนด และ ผูฝ้ ากรับทราบว่าผูฝ้ ากต้องกรอก
ข้อมูล หรื อ ให้ขอ้ มูลรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีและคาขอใช้บริ การที่เป็ นจริ งโดยครบถ้วน และระบุเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินพร้ อม ทั้งให้ตวั อย่าง
ลายมือชื่อไว้กบั ธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินและ/หรื อ ตัวอย่างลายมือชื่อ ผูฝ้ ากต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมให้ขอ้ มูลรายละเอียดตัวอย่างลายมือชื่อ และ/หรื อ เงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงนั้นแก่ธนาคาร ทั้งนี้หาก
ผูฝ้ ากยังมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคาร ถือว่า ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารดาเนินการไปตามข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรื อ เงื่อนไข
ข้อตกลงในการฝากเงินเดิมที่ผฝู ้ ากได้ให้ไว้แก่ธนาคารโดยไม่ถือว่าธนาคารได้ดาเนินการผิดเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินที่ผฝู ้ ากได้ให้ไว้แต่อย่างใด
4.ในการที่ผฝู ้ ากขอให้ธนาคารเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อซึ่งไม่ใช่ชื่ออันแท้จริ งของผูฝ้ าก หรื อนามแฝงในลักษณะใด ๆ นั้นธนาคารมีสิทธิ ปฏิเสธไม่เปิ ด
บัญชีที่ไม่ใช้ชื่ออันแท้จริ งหรื อนามแฝงได้
5.ในการฝากเงินโดยนาเช็ค และ/หรื อ ตราสารอื่นที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันว่า “ตราสารการเงิน” มาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากตกลงจะปฏิบตั ิ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ผูฝ้ ากจะมีสิทธิ ถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากเข้าในบัญชีได้ ก็ต่อเมื่อธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงิน และนาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูฝ้ ากเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น
5.2 ในกรณี ที่ธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบเพื่อมารับคืนตราสารการเงิน
จากธนาคาร หากผูฝ้ ากไม่มารั บตราสารการเงินกลับคืน และเกิดความเสี ยหายขึ้น ผูฝ้ ากตกลงรั บผิดชอบต่อความเสี ยหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ ดียว
5.3 ในกรณี ที่ ผูฝ้ ากซึ่ งเป็ นบุ คคลธรรมดาน าตราสารการเงินซึ่ งสั่งจ่ ายให้แก่นิ ติบุ คคลใด ๆ มาฝากเข้าบัญชีส่ วนตัวของผูฝ้ าก ธนาคารอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมรับฝากก็ได้ แม้วา่ ตราสารการเงินนั้นจะมีผลเป็ นการสั่งจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหรื อมีการสลักหลังโดยชอบของนิติบุคคลนั้น ๆ แล้วก็ตาม
5.4 ในการเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงิน หากปรากฏในภายหลังว่าผูฝ้ ากไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนั้น หรื อมีสิทธิแต่เพียงบางส่ วนอันเป็ นเหตุ
ให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของตราสารการเงินอันแท้จริ ง หรื อผูห้ นึ่งผูใ้ ดไป ผูฝ้ ากจะต้องใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจานวนที่
ธนาคารต้องเสี ยไปนั้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสู งสุ ด สาหรับลูกค้าที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกาหนดภายใต้ประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่ องการกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ปฏิบตั ิในเรื่ องดอกเบี้ยและส่ วนลด ทั้งนี้ไม่วา่ จะเรี ยกอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวว่าอัตราสู งสุ ด
ผิดเงื่อนไขหรื อเรี ยกเป็ นอื่นใดก็ตาม และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นครั้งคราว ๆ โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอม
จากผูฝ้ ากแต่อย่างใดซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “อัตราสู งสุ ดผิดเงื่อนไข” นับแต่วนั ที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้นเป็ นต้นไป
6.การเขียนข้อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรื อถอนเงินนั้น ผูฝ้ ากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรื อหมึกที่ลบไม่ได้เท่านั้น มิฉะนั้นธนาคารไม่
ต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
7.ผูฝ้ ากได้ทราบและเข้าใจดีแล้วว่า การฝากหรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กบั ธนาคารนั้น นอกจากการติดต่อกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ ของธนาคาร
ตามปกติแล้ว ยังอาจทาได้โดยผ่านทางบริ การอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น การทาคาสั่งประจา การใช้บริ การอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรื อวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจัดให้มีข้ นึ ใน
ภายภาคหน้าได้ดว้ ย ซึ่ งในกรณี เหล่านี้ให้ถือว่ารายการที่ได้ทาตามเงื่อนไขแต่ละบริ การเป็ นการถูกต้องและผูกพันผูฝ้ าก โดยไม่ตอ้ งทาเอกสารหรื อหลักฐานในการ
ฝากหรื อถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝากหรื อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลให้ยอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารกับยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากไม่
ตรงกัน จนกว่าผูฝ้ ากจะนาสมุดคู่ฝากมาให้ธนาคารบันทึกรายการให้ถูกต้อง ดังนี้ ผฝู ้ ากตกลงให้ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเท่านั้นที่เป็ นยอดเงินฝากที่
ถูกต้อง
8.ในกรณี ที่ผฝู ้ ากมีหนี้ใดๆ คงค้างชาระอยู่กบั ธนาคาร ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากที่มีอยู่กบั ธนาคาร รวมทั้งเงินอื่น
ใดที่ผฝู ้ ากเป็ นเจ้าของ หรื อ เป็ นเจ้าหนี้ธนาคาร หรื อ มีสิทธิได้รับคืนจากธนาคาร เพือ่ ชาระหนี้ดงั กล่าวทั้งหมด หรื อ บางส่ วนได้ทนั ทีโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผฝู ้ าก
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ทราบล่วงหน้า และ/หรื อ ไม่ตอ้ งรอให้รายการฝากเงินของบัญชีเงินฝากดังกล่าวถึงกาหนด (หากมี) เพือ่ ประโยชน์แห่งเงื่อนไขนี้ ผูฝ้ ากตกลงสละสิ ทธิเรี ยกร้องใน
บัญชีเงินฝากนับแต่เวลาที่ธนาคารมีสิทธิที่จะได้รับชารหนี้น้ นั จากผูฝ้ ากเป็ นต้นไป
9.ผูฝ้ ากจะโอนสิ ทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ สิ ทธิในการรับเงินฝาก ไม่วา่ ทั้งจานวนหรื อแต่บางส่ วนให้แก่บุคคลอื่นใดไม่ได้ท้ งั สิ้น
10. ในกรณี ที่ธ นาคารพบว่า มีร ายการในบัญชีเงิ น ฝากผิด พลาด หรื อ ไม่ ถูกต้องไม่ว่า ด้ว ยเหตุ ผ ลใดก็ตาม ผูฝ้ ากตกลงยิน ยอมให้ธนาคารสามารถ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งรายการในบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณี การนาเงินของบุคคลอื่นเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผูฝ้ าก ไม่วา่ จะโดยการนาฝากหรื อโอนเงิน หรื อด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็ นการนาเข้าผิดบัญชีไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจานวนดังกล่าว
จากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากได้ทนั ทีที่ธนาคารทราบถึงการนาเงินเข้าผิดบัญชีน้ นั โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งผูฝ้ ากทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชี
เงินฝากของผูฝ้ ากไม่มีให้หักหรื อมีแต่ไม่พอให้หักคืนได้ครบถ้วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูฝ้ ากยินยอมชดใช้เงินจานวนที่ยงั ไม่ได้หักคืนนั้นให้แก่ธนาคาร
โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
11.ในกรณี ที่ผฝู ้ ากตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเปิ ดบัญชีเงินฝากร่ วมกัน เจ้าของบัญชีทุกคนมีสิทธิเรี ยกร้องในเงินฝากร่ วมกัน และสิ ทธิในการเบิกถอนเงินให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขการถอนเงินตามที่ระบุไว้ในคาขอผูฝ้ ากรับทราบและยอมรับว่า หากธนาคารทราบว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรื อ
เจ้าของบัญชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที จนกว่าทายาทโดยธรรม หรื อผูร้ ั บพินัยกรรม หรื อ
ผูจ้ ดั การมรดกตามพินยั กรรมหรื อผูจ้ ดั การมรดกตามคาสั่งศาล ของผูฝ้ ากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแต่กรณี ที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่ วมปิ ดบัญชีเงินฝากด้วยกัน
12.ในกรณี ที่ผฝู ้ ากเปิ ดบัญชีร่วมประเภทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็ นผูม้ ีอานาจเบิกถอนเงินจากบัญชี ธนาคาร จะจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้กบั เจ้าของบัญชี
ร่ วม คนใดคนหนึ่งตามเงื่อนไขในการสัง่ จ่ายหรื อเบิกถอนเงินที่ให้ไว้กบั ธนาคาร เว้นแต่ธนาคารทราบว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรื อ
เจ้าของบัญชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที จนกว่าทายาทโดยธรรม หรื อผูร้ ั บพินัยกรรม หรื อ
ผูจ้ ดั การมรดกตามพินยั กรรมหรื อผูจ้ ดั การมรดกตามคาสั่งศาล ของผูฝ้ ากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแต่กรณี ที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่ วมปิ ดบัญชีเงินฝากด้วยกัน
13.ผูฝ้ ากตกลงว่าธนาคารมีสิทธิ ระงับการให้บริ การฝากเงินและหรื อถอนเงินและหรื อปิ ดบัญชีเงินฝากเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมี
เหตุอนั ควรสงสัยว่าบัญชี ได้ถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับ หรื อคาสั่งของทางราชการ หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยให้เชื่อได้ว่า
เอกสารแสดงตน หรื อ เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผฝู ้ ากยื่นไว้ต่อธนาคารในการเปิ ดบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้อง หรื อ เป็ นบุคคลที่ตอ้ งสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม
ที่ผิดกฎหมาย ซึ่ งธนาคารเห็นว่าเป็ นการใช้บญ
ั ชีเงินฝากโดยไม่สมควรด้วยประการใดๆ ทั้งนี้ โดยผูฝ้ ากจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใด ๆ จากธนาคารและตกลง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและหรื อระเบียบของธนาคารทุกประการ โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบล่วงหน้า
14.บรรดาเอกสาร และ/หรื อ หนังสื อใดของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรื อสถานที่ทางานของผูฝ้ ากตามที่แจ้งไว้กบั ธนาคาร หรื อที่จะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็ น
หนังสื อต่อไปแล้ว ไม่วา่ จะส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้คนไปส่ งเองก็ดี ผูฝ้ ากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้แก่ผฝู ้ ากโดยชอบแล้ว ทั้งนี้
ในกรณี ที่ผฝู ้ ากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรื อสานักงาน หรื อหมายเลขโทรศัพท์หรื อข้อมูลอื่นใด ผูฝ้ ากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
15.ผูฝ้ ากรับทราบและยินยอมชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการรับฝากเงินตามที่ธนาคารได้ประกาศกาหนดโดยผูฝ้ ากยินยอม
ให้ธนาคารหักเงิน จากบัญชีเงิน ฝากของผูฝ้ ากเพื่อชาระหนี้ ค่า ธรรมเนี ย ม ค่า บริ การและค่า ใช้จ่า ยใดๆที่ เกี่ ยวกับบัญชี เงิ น ฝากตามที่กล่าวมา รวมทั้งหนี้ อื่น ๆ
ทุกลักษณะ ทุกประเภทหนี้ที่ผฝู ้ ากคนใดคนหนี่ง หรื อ ทั้งหมด (แล้วแต่กรณี ) ค้างชาระอยูก่ บั ธนาคารได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบก่อน
16.ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม และ เก็บ รวบรวม ใช้ และ / หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล และ ข้อมูลอื่นๆของผูฝ้ ากที่มีอยู่กบั ธนาคาร
ในขณะและภายหลัง วัน เปิ ดบัญชี เงิ น ฝากนี้ ใ ห้แก่ หน่ ว ยงานของรั ฐตามกฎหมาย หน่ ว ยงานกากับ ดู แล รวมถึง การเปิ ดเผยข้อมู ลแก่ ผูใ้ ห้บ ริ การภายนอก
(Outsource) เพือ่ สนับสนุนการให้บริ การของธนาคาร
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1.การสั่งจ่า ยเงิน ออกจากบัญชีกระแสรายวัน ผูฝ้ ากตกลงจะใช้เช็ค บัตรเบิกเงินจากเครื่ องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรื อเอกสารในรู ปแบบใดๆ
รวมทั้งกรณี ธนาคารได้จ่ายเงิ นให้หรื อจ่ายตามคาสั่งหรื อข้อตกลงของผูฝ้ ากที่จะพึงถือหรื อพึงสันนิ ษฐานได้ว่าเป็ นหลักฐานแห่ งหนี้ แล้ว ให้ถือว่าเป็ นเอกสาร
หลักฐานการจ่ายเงินหรื อถอนเงินออกจากบัญชีของผูฝ้ ากด้วย
2.การกรอกข้อความลงในเช็คให้เขียนด้วยหมึกหรื อพิมพ์ กรณี มีการแก้ไขให้ขีดฆ่าข้อความที่ตอ้ งการแก้ไขและเขียนหรื อพิมพ์ใหม่แล้วลงลายมือชื่อ
กากับให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กบั ธนาคารและให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งต่อธนาคาร
3.การลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค ผูฝ้ ากจะลงลายมือชื่อให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กบั ธนาคารและให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งต่อธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีขอ้
ผูกพันที่จะตรวจสอบตรายาง ดวงตรา นอกจากลายมือชื่อที่ได้กล่าวไว้แล้วเท่านั้น
4.หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คด้วยเหตุผลกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้ “เงินในบัญชีไม่พอจ่าย” หรื อ “สั่งจ่ายจากจานวนเงินที่มีตราสารรอเรี ยกเก็บ
เงินอยู”่ หรื อ “โปรดติดต่อผูส้ ั่งจ่าย” หรื อเหตุผลอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการคืนเช็คตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
โดยวิธีการหักจากบัญชีหรื อวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร
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5.ผูฝ้ ากต้องระมัดระวังการใช้เช็คธนาคารให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อธนาคารหรื อความนิยมใน
การใช้เช็คถ้าฝ่ าฝื นผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารสั่งปิ ดบัญชีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
6.ในกรณี ที่บญ
ั ชีของผูฝ้ ากมีเงินไม่พอจ่ายตามเช็คหรื อตามเอกสารในรู ปแบบอื่นใดที่ผฝู ้ ากสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงิน และจะ
หักเงินจากบัญชีของผูฝ้ ากเป็ นค่าธรรมเนียมเช็คคืนตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด แต่กรณี ที่เงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากมีไม่พอจ่ายตามเช็คหรื อเอกสาร
ในรู ปแบบอื่นใด และธนาคารได้ผอ่ นผันจ่ายเงินส่ วนหนึ่งหรื อเต็มมูลค่าเช็คหรื อเอกสารในรู ปแบบอื่นใด ที่ผฝู ้ ากสั่งจ่ายเงินจากบัญชีไปก่อน ผูฝ้ ากยินยอมให้ถือ
ว่าผูฝ้ ากเป็ นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีต่อธนาคาร และยินยอมชดใช้เงินส่ วนที่ธนาคารจ่ายเกินบัญชีดงั กล่าวคืนให้กบั ธนาคารพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเบิกเงิน
เกินบัญชี ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด นับแต่วนั ที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้นเป็ นต้นไป โดยผูฝ้ ากจะนาเงินจานวนที่ธนาคารได้จ่ายเกินบัญชีไป พร้อมดอกเบี้ยชาระ
คืนให้แก่ธนาคารภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนนั้น ถ้าหากผูฝ้ ากค้างชาระดอกเบี้ย ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารนาดอกเบี้ยที่คา้ งชาระทบเข้ากับเงินต้นที่คา้ งชาระ
ในขณะนั้นๆ และให้กลายเป็ นเงินต้นที่ผฝู ้ ากจะต้องเสี ยดอกเบี้ยในอัตราตามที่กล่าวข้างต้น และให้คิดคานวณโดยวิธีการเช่นนี้ตลอดไปทุกเดือนที่มียอดค้างชาระ
จนกว่าผูฝ้ ากจะชาระหนี้ให้แก่ธนาคารเสร็ จสิ้น
7.ในกรณี เช็คสู ญหายหรื อถูกขโมยไป ผูฝ้ ากจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบทันที ถ้าเป็ นเช็คที่ผฝู ้ ากได้ลงลายมือชื่อแล้ว ผู ้ ฝากจะต้อง
แจ้งหมายเลขเช็ค วันที่สั่งจ่าย ชื่อผูร้ ับเงิน จานวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ธนาคารทราบ พร้อมกับขอให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คนั้น
8.ถ้าหากผูฝ้ ากประสงค์จะปิ ดบัญชี ผูฝ้ ากจะแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า และไม่ว่าในกรณี ที่ผฝู ้ ากได้ขอปิ ดบัญชีหรื อธนาคารปิ ดบัญชีของผูฝ้ าก ก็
ตาม ผูฝ้ ากจะคืนเช็คที่ยงั ไม่ได้ใช้ทุกฉบับให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ หากมีเช็คของผูฝ้ ากมาขึ้นเงินภายหลังที่ธนาคารได้ทาการปิ ดบัญชีแล้ว ธนาคารมีสิทธิ ปฏิเสธการ
จ่ายเงินและไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
9.เมื่อธนาคารมีหนังสื อแจ้งยอดเงินและรายการในบัญชีกระแสรายวันไปยังผูฝ้ ากในวันสิ้นเดือน หรื อสิ้นงวดผูฝ้ ากมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบดูวา่ ถูกต้อง
หรื อไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องผูฝ้ ากจะต้องคัดค้านเป็ นหนังสื อต่อธนาคารภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผฝู ้ ากได้รับหนังสื อแจ้ง มิฉะนั้นให้ธนาคารถือว่า ผูฝ้ ากยอมรับ
ว่ายอดเงิน และรายการในบัญชีกระแสรายวันตามที่แจ้งไปนั้นถูกต้องแล้ว
10. ผูฝ้ ากตกลงจะสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชี เงินฝากกระแสรายวันและนาเงินเข้าฝากในบัญชี เพื่อหักทอนบัญชีต่อกันอันเป็ นการเดินสะพัดทางบัญชี
ตลอดไป จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาต่อกัน
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิม่ เติมบัญชีประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์ (พิเศษ) ออมทรัพย์ เพิม่ ค่าทันใจ
1.การฝากหรื อถอนเงินหรื อโอนเงินแต่ละครั้งของเงินฝากแต่ละประเภทต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
2.กรณี ผฝู ้ ากกระทาผิดเงื่อนไข ผูฝ้ ากยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอัตราที่ธนาคารกาหนด
3.ในกรณี ที่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรั พย์ทุกประเภทของผูฝ้ ากมิ ได้มีการเคลื่อนไหวเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ที่ธนาคารประกาศกาหนด และมียอดเงิ น
คงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าจานวนที่ธนาคารกาหนด ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารหักเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝาก ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาที่ประกาศกาหนด
โดยธนาคารจะ มีหนังสื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ หากธนาคารหักเงินจนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเท่ากับศูนย์ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารปิ ดบัญชีเงิน
ฝากได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ผูฝ้ ากเงินประเภทเงินฝากออมทรั พย์เพิ่มค่าทันใจทราบและเข้าใจดีแล้วว่า กรณี ผฝู ้ ากเงินปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขถือว่าผูฝ้ ากเงินตกลงยินยอมให้ธนาคาร
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักดอกเบี้ย
ออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจที่ได้รับไปแล้วจากบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากได้ทนั ที และ หากครบระยะเวลารักษายอดฝากผูฝ้ ากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ตามประกาศ หรื อหากเข้าเงื่อนไขของธนาคารที่กาหนด ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติให้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เพิม่ ค่าทันใจในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
ในขณะนั้น
5.ผูฝ้ ากเงินประเภทออมทรั พย์ ทราบและเข้าใจว่า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์จะได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งรวม
คานวณเพือ่ เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ต้องเป็ นดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารเฉพาะที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชีและมีจานวนดอกเบี้ย
รวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดปี ภาษี และเป็ นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง กรณี ผฝู ้ ากเงินได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝากมีจานวนรวมกันทั้งสิ้ นเกินสองหมื่นบาทตลอดปี ภาษี และ/หรื อ ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่
เกี่ยวข้อง หากธนาคารต้องนาส่ งภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีของผูฝ้ ากในงวดการจ่ายดอกเบี้ยใด แต่มีเงินจากดอกเบี้ยไม่พอหักเพื่อนาส่ งเป็ น
ภาษีจากเงินได้ดอกเบี้ย หรื อ ธนาคารไม่ได้ทาการหักภาษีไว้ก่อน ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ดงั กล่าวจากบัญชีเงินฝากที่มีการจ่ายดอกเบี้ยนั้น
6.ผูฝ้ ากเงินประเภทออมทรัพย์ ทราบและเข้าใจว่า ผูฝ้ ากเงินมีหน้าที่ตอ้ งชาระค่าภาษีเงินได้ สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามกฎหมายกาหนด และผูฝ้ ากเงิน
ไม่เรี ยกร้องให้ธนาคารคืนเงินภาษีที่ธนาคารได้หกั และนาส่ งให้แก่กรมสรรพากรไปแล้ว
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิม่ เติมบัญชีประเภทเงินฝากประจา
1.ผูฝ้ ากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประจาต่อเมื่อผูฝ้ ากมิได้ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ
2.ในกรณี ที่ผฝู ้ ากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินที่ระบุไว้ในคาขอ หรื อ ใบนาฝาก หากเป็ นบัญชีที่รับ
ดอกเบี้ยรายเดือน ผูฝ้ ากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการเท่านั้น กรณี รับดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดผูฝ้ ากจะถอนบางส่ วนหรื อถอนเต็มจานวนของ
ยอดฝากแต่ละรายการได้ โดยผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
2.1 กรณี ระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผูฝ้ ากจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
2.2 กรณี ระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ที่ธนาคารกาหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริ ง สาหรั บกรณี ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่
ธนาคารจ่ายเกินไป ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กบั ธนาคารได้ทนั ที
3.การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดและวันครบกาหนดตรงกับวันหยุดทาการ ธนาคารสงวนสิ ทธิในการเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็ นวันทาการถัดไป
4.ในกรณี ที่เงินฝากครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการแล้ว และผูฝ้ ากไม่มีคาสั่งเป็ นประการอื่นให้ถือว่าผูฝ้ ากตกลงให้ฝากเงินดังกล่าว
ต่อไป โดยมีกาหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม และอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในขณะนั้น ๆ
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิม่ เติมบัญชีประเภทเงินฝากประจาทันใจ
1.ผูฝ้ ากจะได้รับดอกเบี้ยทันที เมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิ ดบัญชี/ฝากต่อ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามเงื่อนไขของจานวนเงินฝากและ
ระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกาหนด โดยผูฝ้ ากจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
2.สาหรับดอกเบี้ยล่วงหน้าที่ได้รับหากไม่ได้ถอนออก หรื อ นาเงินมาฝากเพิม่ หลังจากวันเปิ ดบัญชีหรื อฝากต่อ ธนาคารจะถือเป็ นเงินฝากส่ วนที่เกินจาก
จานวนเงินเปิ ดบัญชีครั้งแรก หรื อ จานวนเงินที่ฝากต่อ และจะคานวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) โดยจะ
จ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ผฝู ้ ากติดต่อฝากเป็ นบัญชีเงินฝากประจาทันใจ หรื อ ณ วันที่สิ้นสุ ดการติดต่อจากผูฝ้ าก (ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เงินฝากครบกาหนด)
3. ผูฝ้ ากสามารถถอนเงินฝากส่ วนเกินได้ท้ งั จานวน แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่ วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก (เงินต้นครั้งแรกที่เปิ ดบัญชี
หรื อ เงินต้นที่ ฝากต่อ) หากมีการถอนเงินฝากบางส่ วนจนทาให้เงินต้นลดลงต่ ากว่าจานวนเงินจานวนแรกที่เปิ ดบัญชีหรื อฝากต่อแต่ละครั้ง ผูฝ้ ากต้องปิ ดบัญชี
เท่านั้น
4.ผูฝ้ ากทราบและเข้าใจดีว่า หากถอนเงินต้น หรื อ ปิ ดบัญชี ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจา
ทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผดิ เงื่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ตามระยะเวลาที่ฝากเงิน
นั้น สาหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กบั ธนาคาร และผูฝ้ ากเงินจะไม่เรี ยกร้องให้ธนาคารคืน
เงินภาษีที่ธนาคารได้หกั และนาส่ งให้แก่กรมสรรพากรไปแล้ว (โดยผูฝ้ ากสามารถขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากสรรพากร)
5.เมื่อครบระยะเวลาการฝาก ผูฝ้ ากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็ นบัญชีเงินฝากประจาทันใจ หรื อ ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ
ของธนาคาร โดยผูฝ้ ากสามารถติดต่อสาขาที่เปิ ดบัญชีต้ งั แต่วนั ที่ครบกาหนดภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากตามประกาศ
อัตราดอกเบี้ย ณ ขณะนั้นๆ จากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้ นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ผฝู ้ ากฝากต่อเป็ นบัญชีเงินฝากประจาทันใจ หรื อ วันที่พน้ ระยะเวลา 1
เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกาหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)
6. ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับฝากเงินเพิ่ม หรื อโอนเงินเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากในช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังจากบัญชีเงินฝากประจาทันใจครบกาหนด
แต่สามารถฝากเพิม่ รวมกับยอดฝากเดิม ณ วันที่ฝากต่อเป็ นบัญชีเงินฝากประจาทันใจ ได้สูงสุ ดตามที่ธนาคารกาหนด หรื อ ถอนลดยอดและฝากต่อได้ไม่ต่ากว่าขั้น
ต่าที่กาหนดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยขณะนั้นๆ
7. หากบัญชีเงินฝากประจาทันใจครบกาหนด ผูฝ้ ากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิ ดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกาหนด บัญชี
ดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท้ งั จานวน และอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
8. หากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกาหนดและ/หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริ การบัญชีเงินฝากประจาทันใจ ผูฝ้ ากเงินตกลงจะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปนั้นทุกประการ
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเพิม่ เติมบัญชีประเภทเงินฝากปลอดภาษี
1. ผูฝ้ ากได้รับทราบเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
2. ผูฝ้ ากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด ก็ต่อเมื่อเงินฝากครบกาหนดตามระยะเวลาการฝาก และมิได้ขอถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝาก
3. กรณี ที่ผฝู ้ ากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาฝากเงินที่ระบุไว้ในคาขอ ถือเป็ นการถอนแบบปิ ดบัญชีเงินฝาก
โดยผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
3.1 กรณี ผฝู ้ ากขอถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน ผูฝ้ ากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
3.2 กรณี ผฝู ้ ากขอถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่
ธนาคารกาหนด ณ วันที่เปิ ดบัญชีเงินฝาก และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
4. ผูฝ้ ากจะได้รับสิ ทธิทางภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก หากมีการฝากเงินตามเงื่อนไข ดังนี้
4.1 ผูฝ้ ากมีการขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรื อไม่ติดต่อกัน แล้วนาเงินฝากต่อจนครบ 24 งวด หรื อ 36 งวด (ตามระยะเวลาการฝาก
เงินที่เลือกเปิ ดบัญชี) ถือว่าผูฝ้ ากได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
4.2 ผูฝ้ ากมีการขาดฝากเงินเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรื อไม่ติดต่อกัน แล้วนาฝากต่อจนครบ 24 งวด หรื อ 36 งวด (ตามระยะเวลาการฝากเงิน
ที่เลือกเปิ ดบัญชี) ถือว่าผูฝ้ ากไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก5. ในกรณี ที่เงินฝากครบกาหนดระยะเวลา
การฝากเงิน หรื อสิ้นสุ ดระยะเวลาการนาฝาก และผูฝ้ ากยังไม่ได้ดาเนินการถอนปิ ดบัญชี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย โดยคานวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่าสุ ด ตามระยะเวลาการฝากตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดจนถึงวันที่ลูกค้ามาปิ ดบัญชี พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยที่ได้รับ
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