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ข้อก าหนดและเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) 

ข้อกําหนดและเง่ือนไขการเปิดและใช้บญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ฉบบันี ้(“ข้อก าหนดและเงื่อนไข”) ใช้บงัคบั
ระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ ่งต ่อไปนีจ้ะเรียกว ่า “ธนาคาร”) กับผู้ ที่ขอเปิดและใช้บญัชีเงินฝากอิเล ็กทรอนิกส์  
(K-eAccount) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผู้ฝาก” และจะเรียกบญัชีเงินฝากนีว้า่ “บัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)”) โดยผู้ฝากตก
ลงยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเง่ือนไขดงันี ้

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) 

 บคุคลธรรมดา สญัชาติไทยมีอาย ุ12 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป  

ลักษณะของบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)   

 มีทัง้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ประเภทประจําอิเล็กทรอนิกส์ (K-eFixed 
Account) ประเภททวีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eTaweesup Account) และ/หรือบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น 
ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ธนาคารจะเปิดให้บริการในแต่ละขณะ  

 เป็นบญัชีเงินฝากประเภทไมม่ีสมดุคูฝ่าก (Non Passbook) ช่ือบญัชีเงินฝากจะต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้ฝาก โดยไมอ่นญุาต
ให้ใช้ช่ืออื่นหรือนามแฝงหรือให้ผู้อื่นเป็นผู้ รับผลประโยชน์ และไมส่ามารถเปิดบญัชีช่ือร่วมได้  

 ผู้ฝากไม่มีสิทธิที่จะโอนสิทธิตามบญัชีเงินฝากให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือนําไปเป็นหลกัประกันแก่บุคคลอื่น ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากธนาคารก่อน 

 ผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต้องเป็นผู้ เปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) เองเทา่นัน้ 

ขัน้ตอนการเปิดบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS  

 ขัน้ตอนส าหรับผู้ฝากที่ ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  พร้อมสมัครใช้บริการ  

K PLUS เพื่อผูกกับบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ดังกล่าว ดังนี ้

(1) ผู้ฝากดาวน์โหลดแอปพลิเคชนับริการ K PLUS เลือก “ไม่มีบญัชีเงินฝากกสิกรไทย” โดยกรอกข้อมลูและปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนท่ีปรากฎบนหน้าจอจนถึงขัน้ตอนการพิสจูน์และยืนยนัตวัตน ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

(2) ผู้ฝากต้องไปพิสจูน์และยืนยนัตวัตนที่สาขาของธนาคาร หรือจุดบริการที่ธนาคารกําหนด หรือพิสจูน์และยืนยนั
ตวัตนผา่นระบบและแพลตฟอร์มของ NDID ผา่นบริการ K PLUS  

(3) เมื่อผู้ฝากได้พิสจูน์และยืนยนัตวัตนเรียบร้อยแล้ว ผู้ฝากจะต้องเข้าแอปพลิเคชนับริการ K PLUS เพื่อปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนที่เหลือจนครบถ้วนสมบูรณ์ โดยหากผู้ฝากดําเนินการตามข้อ (2) นีร้ะหว่างเวลา06.00 น. – 20.00 น. การเปิด
บญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และการสมคัรใช้บริการ K PLUSจะมีผลสําเร็จทนัที หากผู้ฝาก
ดําเนินการตามข้อ (2) นีภ้ายหลงัเวลา 20.00 น. การเปิดบญัชีจะมีผลสาํเร็จในวนัถดัไปเวลา 06.00 น. 

(4) ผู้ฝากจะต้องดาํเนินการตามกระบวนการทัง้หมดให้เสร็จสิน้ ภายใน 15 วนั (กรณีพิสจูน์และยืนยนัตวัตนที่สาขา
ของธนาคารหรือจดุบริการท่ีธนาคารกําหนด) หรือภายใน 24 ชัว่โมง (กรณีพิสจูน์และยืนยนัตวัตนผา่นระบบและ
แพลตฟอร์มของ NDID ผา่นบริการ K PLUS) นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ฝากให้ข้อมลูไว้กบัธนาคารตามข้อ (1) เสร็จสิน้
หากผู้ ฝากไม่ดําเนินการตามกระบวนการทัง้หมดให้เสร็จสิน้ภายในกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ถือวา่การเปิด
บญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) และการสมคัรใช้บริการ K PLUS ไมส่าํเร็จและธนาคารจะนาํข้อมูล
และรายละเอียดที่ผู้ ฝากให้ไว้แก่ธนาคารออกจากระบบของธนาคาร     
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 ขัน้ตอนส าหรับผู้ฝากรายเดิมที่เคยสมัครใช้บริการ K PLUS แล้ว ดังนี ้

(1)  ผู้ ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS ได้ทุกวัน  ระหว่างเวลา 
06.00 น. – 20.00 น. โดยการ Login เข้าสู่บริการ K PLUS ตามปกติ ไปที่เมนู “บริการอื่น” เลือกเมนูย่อย 
“เปิดบญัชีเงินฝาก” และกด “เปิดบญัชีใหม”่ กรอกข้อมลูและปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีปรากฎบนหน้าจอ  

(2) ผู้ฝากปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ จนถึงขัน้ตอนสดุท้ายคือการกดปุ่ มยืนยนัข้อมลูการเปิดบญัชี 

 การเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารแจ้งผลการเปิด

บญัชีผา่นฟังก์ชนั Feed ของบริการ K PLUS และ E-mail Address (ถ้ามี) หรือตามช่องทางอื่นที่ธนาคารกําหนดต่อไป

ในอนาคต โดยจะแจ้งภายใน 24 ชัว่โมง นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ฝากดําเนินการตามขัน้ตอนการเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ 

(K-eAccount) ผา่นบริการ K PLUS ครบถ้วนสมบรูณ์   

ช่องทาง/บริการในการท าธุรกรรม  

 ผู้ฝากสามารถทําธุรกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ตามที่ธนาคารกําหนดได้ผ่าน
ช่องทาง/บริการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้  
- บริการ K PLUS และเคร่ือง ATM/CDM : ผู้ฝากสามารถทําธุรกรรมทกุประเภท ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการเช่น ฝาก 

ถอน โอนเงิน ชําระคา่สนิค้า/บริการ ชําระคา่สาธารณปูโภค  และชําระคา่ใช้จ่ายตา่งๆ  
- ส านักงานสาขาของธนาคาร : ผู้ฝากสามารถฝาก ถอน และบริการอื่นๆ ท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการตอ่ไปในอนาคต 

- K-Contact Center โทร. 02-8888888 : ผู้ฝากสามารถขอรายการเดินบญัชี อายดัหรือยกเลิกอายดับญัชี รวมถึง
สามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิดให้บริการตอ่ไปในอนาคต 

- จุดบริการตัวแทนของธนาคาร ผู้ฝากสามารถฝากเงิน และถอนเงิน 

 หาก (1) ผู้ฝากเปลี่ยนหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือ (2) ผู้ฝากยกเลิกการใช้บริการ K PLUS ผู้ฝากจะยงัสามารถใช้
บริการผ่านเคร่ือง ATM/CDM ส านกังานสาขาของธนาคาร K-Contact Center และจุดบริการตวัแทนของธนาคาร  
ได้ตามประเภทธุรกรรมที่ธนาคารก าหนดให้สามารถใช้บริการผ่านช่องทาง/บริการนัน้ๆ ทัง้นี ้หากผู้ฝากได้ขอใช้บริการ  
K PLUS ใหม่ ผู้ฝากสามารถผกูบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของตน กบับริการ K PLUS ได้ใหม่ โดย 
ผู้ฝากจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีธนาคารก าหนด 

การปิดบัญชีเงนิฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  

 ผูฝ้ากสามารถปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ผา่นบริการ K PLUS ระหวา่งเวลา 06.00 น. – 22.00 น.  

 กรณีผู้ฝากที่ใช้บริการ K PLUS ตํ่ากว่า version 5.3 ผู้ฝากจะต้องโอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดที่มีอยู่ในบญัชีเงินฝาก

อิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ณ วนัทํารายการปิดบญัชี (หากมี) ออกไปยงับัญชีเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทยบญัชี

อื่น (ของบคุคลใดก็ได้) ก่อนจึงจะสามารถปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์(K-eAccount)  ได้ โดยธนาคารจะดําเนินการ

จ่ายดอกเบีย้คงค้าง (หากมี) ไปยงับัญชีเงนิฝากที่ ผู้ฝากท ารายการโอนเงนิฝากคงเหลือไปข้างต้น และปิดบญัชีเงิน

ฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้ภายในวันท าการถดัไป  

 กรณีผู้ฝากที่ใช้บริการ K PLUS ตัง้แต่ version 5.3  ผู้ฝากจะต้องโอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดที่มีอยู่ในบญัชีเงินฝาก

อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ณ วนัทํารายการปิดบญัชี (หากมี) ออกไปยงับัญชีเงินฝากอื่นธนาคารใดก็ได้ โดย

ธนาคารจะดําเนินการโอนเงินต้น พร้อมจ่ายดอกเบีย้เงินฝากที่ค้างจ่าย (หากมี) ไปยงับญัชีเงินฝากที่ผู้ฝากระบ ุและปิด

บญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้ภายในวนัท่ีผู้ฝากแสดงความประสงค์ขอปิดบญัชี    
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 ธนาคารจะแจ้งผลการปิดบญัชีผา่น SMS และ E-mail address (ถ้ามี) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กบัธนาคาร และฟังก์ชนั Feed ของ
บริการ K PLUS หรือตามช่องทางอื่นท่ีธนาคารกําหนดตอ่ไปในอนาคต  
 

กรณีปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ผา่นช่องทาง/บริการอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ฝากจะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์สําหรับการปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ในแต่ละ
ช่องทาง/บริการตามที่ธนาคารกําหนด 
 

อัตราดอกเบีย้เงนิฝากและอัตราค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากและอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร ที่ธนาคารประกาศกําหนดในแต่ละขณะ 
และอาจเปลีย่นแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 

รายการเดินบัญชี      

 ผู้ฝากตกลงชําระคา่ธรรมเนียมในการขอรายการเดินบญัชีเงินฝากย้อนหลงั (หากมี) ตามอตัราที่ธนาคารกําหนด 

 กรณีเปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount)  
-   ผู้ฝากสามารถขอรับรายการเดินบญัชีเงินฝากย้อนหลงัผ่านบริการ K PLUS (สงูสดุ 12 เดือน) หรือผ่าน K-Contact 

Center โทร. 02-8888888  
-   กรณีผู้ฝากที่ใช้บริการ K PLUS ตํ่ากว่า version 5.3 ผู้ฝากจะต้องสมคัรบริการรับรายการเดินบญัชีเงินฝากทางอีเมล

กสกิรไทย (K-eMail Statement) หรือช่ืออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลีย่นแปลงตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ
เรียกวา่ “บริการ K-eMail Statement”) พร้อมกบัการเปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) เพื่อรับรายการ
เดินบญัชีผา่น E-mail Address โดยผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเง่ือนไขการใช้บริการ K-eMail Statement ที่ระบุ
ในข้อกําหนดและเง่ือนไขการเปิดและใช้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเลก็ทรอนิกส์ (K-eSavings Account)  

- กรณีผู้ฝากที่ใช้บริการ K PLUS ตัง้แต่ version 5.3 ผู้ฝากสามารถสมคัรบริการ K-eMail Statement ได้ที่สํานกังาน
สาขาของธนาคาร หรือ K-Contact Center โทร.02-8888888 หรือช่องทาง/บริการอื่นที่ธนาคารจะเปิดให้บริการตอ่ไป
ในอนาคต  

เงื่อนไขอื่นๆ  

1. หากผู้ฝากยินยอมให้ผู้อื่นใช้บญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  ของผู้ฝากเพื่อรับโอนหรือถอนเงินในทาง
ทจุริตจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่ธนาคารและ/หรือบคุคลอื่น ผู้ฝากต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

2. ในกรณีเกิดข้อพิพาทเก่ียวกบับญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารพิจารณาและ
ดําเนินการตา่งๆ ตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของธนาคาร 

3. การฝาก ถอน โอนเงิน ชําระค่าสินค้า/บริการ  ชําระค่าสาธารณูปโภค  และชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนด โดยผู้ฝากสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร อาทิ ผ่าน
สาขาของธนาคาร ผา่นเคร่ือง ATM/CDM ผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นจดุบริการตวัแทนของธนาคาร หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ตอ่ไป ตามประเภทธุรกรรมที่ธนาคารกําหนดให้สามารถใช้บริการผา่นช่องทาง
นัน้ๆ ได้ ซึ่งในกรณีเหล่านีใ้ห้ถือว่ารายการที่ได้ทําตามเง่ือนไขของแต่ละบริการและแต่ละช่องทางเป็นรายการที่
ถกูต้องและผกูพนัผู้ฝากโดยไม่ต้องทําเอกสารหรือหลกัฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก เว้นแต่ธนาคารจะ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทัง้นี ้เมื่อผู้ ฝากทําธุรกรรมดงักล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ตามเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนดแล้ว  
ผู้ฝากตกลงให้ถือวา่ยอดเงินฝากตามบญัชีในระบบของธนาคารเป็นยอดเงินฝากที่ถกูต้อง 
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4. ถ้าผู้ฝากเป็นพนกังาน  ลกูจ้าง หุ้นส่วน กรรมการ หรือมีตําแหน่งหน้าที่ในนิติบุคคลใด นําเช็คที่ สัง่จ่ายให้แก่นิติ
บคุคลนัน้มาฝากเข้าบญัชีที่ไมใ่ช่บญัชีของนิติบคุคลตามหน้าเช็ค  ธนาคารอาจปฏิเสธไมย่อมรับฝากได้ แม้วา่เช็ค
นัน้จะมีการสลกัหลงัโดยชอบของนิติบคุคลนัน้ๆ แล้วก็ตาม 

5. หากในอนาคตธนาคารยินยอมให้มีการมอบฉันทะ และ /หรือ มอบอํานาจให้เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
อิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ได้ และผู้ฝากมอบฉนัทะ และ/หรือ มอบอํานาจให้บคุคลอื่นมาเบิกถอนเงินจากบญัชี
เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) แทนผู้ฝาก ผู้ฝากตกลงว่า หากปรากฏว่าผู้ฝากถึงแก่กรรมลง และทายาท
ของผู้ ฝากมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือ และธนาคารได้จ่ายเงินแก่บุคคลที่ผู้ ฝากมอบฉันทะ และ/หรือ  
มอบอํานาจไปแล้วก่อนที่ธนาคารจะได้รับแจ้งเป็นหนงัสือดงักลา่ว ให้ถือว่าธนาคารได้จ่ายเงินไปโดยถกูต้องแล้ว 
โดยธนาคารไมต้่องรับผิดชอบตอ่ผู้ฝาก หรือทายาทของผู้ฝากแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

6. ในกรณีที่ผู้ฝากนําเช็คมาฝากเข้าบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)  ธนาคารจะจดัการเรียกเก็บเงินตาม
เช็คให้ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีที่ธนาคารพาณิชย์สว่นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตัิกนัอยู ่
แต่ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่นําฝากนัน้ ไม่ว่าธนาคารจะได้รับรองการนําเข้าบัญชีผู้ รับเงิน (Payee’s 
Account Credit) รับรองสลกัหลงั (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรับประกนั
การใช้เงิน (Discharged Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏในภายหลงัว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิในเช็คนัน้ หรือ  
มีสทิธิแตเ่พียงบกพร่อง  เป็นเหตใุห้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของเช็คอนัแท้จริงหรือผู้หนึง่ผู้ใดไป 
ผู้ฝากจะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจํานวนที่ธนาคารต้องเสยีไปนัน้ พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุที่ธนาคาร
ประกาศกําหนด สาํหรับลกูค้าที่ปฎิบตัิผิดเง่ือนไข หรือผิดนดัชําระหนี ้นบัแต่วนัที่ธนาคารได้จ่ายเงินนัน้เป็นต้นไป 
ในกรณีที่เรียกเก็บแล้วไม่ได้เงินตามเช็คที่นํามาฝากนัน้ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ ในเวลาอนัสมควร และ  
ผู้ฝากจะต้องมาติดต่อขอรับเช็คคืนโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ผู้ ฝากมีหน้าที่ต้องติดตามว่าเช็คที่ฝากเรียกเก็บ นัน้ 
สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ ซึ่งถ้าเรียกเก็บเงินไม่ได้ ผู้ฝากมีห น้าที่ติดตามขอรับเช็คนัน้คืน ในกรณีที่ผู้ ฝาก
ละเลยไมม่าติดตอ่ขอรับเช็คคืน  หากเกิดความเสยีหายแตอ่ยา่งใด ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบเองทัง้สิน้ 

7. ในการโอนเงิน ธนาคารจะทําการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผู้ฝาก ตามจํานวนเงิน
ทีผู่้ฝากระบพุร้อมคา่ธรรมเนียม (เป็นไปตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร) (หากมี) และเงินจะถกูโอน
เข้าบญัชีของผู้ รับโอนทนัทีหลงัจากที่ผู้ฝากได้ทํารายการโอนเงิน ยกเว้นแต่การโอนเงินต่างธนาคารจะต้องเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนดเทา่นัน้ 

8. ผู้ฝากสามารถรับหลกัฐานการทํารายการ และขอตรวจสอบรายการเดินบญัชีได้ผ่านช่องทาง/บริการต่างๆ ตามที่
ธนาคารกําหนด อนึง่ “หลักฐานการท ารายการ” หมายถึง เอกสารหลกัฐานอนัได้แก่ ใบบนัทกึรายการ ใบแจ้งการ
โอนเงิน ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลกัฐานอื่นใดที่ทําด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และสื่อบนัทึกข้อมลู หรือ 
สือ่บนัทกึข้อมลูอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมลู หรือหลกัฐานอื่นใดที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดขึน้ในอนาคต 

9. ผู้ ฝากตกลงชําระค่าบริการรักษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ 
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขตสํานกัหกับญัชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให้ 
หกัเงินดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount)  ได้ ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด 

10. ในกรณีที่ธนาคารต้องนําสง่ภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้เงินฝากในบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount)  ของ
ผู้ฝาก แตธ่นาคารไมไ่ด้ทําการหกัภาษีไว้ก่อน  ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ฝากที่มี
อยูก่บัธนาคารไมว่า่ประเภทใดได้ทนัที โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งหรือทําหลกัฐานใดๆ ให้แก่ผู้ฝากอีก 

11. ในกรณีผู้ฝากมีหนีส้นิท่ีต้องชําระอยูก่บัธนาคาร ไมว่า่จะมีหลกัประกนัหรือไมก็่ตาม ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผู้ฝากมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ /หรือ 
ในอํานาจสัง่การของธนาคารไมว่า่ธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดแูล และ/หรือได้อํานาจสัง่การนีม้า
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โดยทางใด เพื่อเข้าชําระหนี ้และ/หรือ ความรับผิดชอบของผู้ฝากได้ทนัทีโดยไม่จําต้องบอกกล่าว ทัง้นีจ้ะนําส่ง
หลกัฐานการหกับญัชีให้ผู้ฝากทราบ 

12. กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า  การฝากเงินของผู้ฝากเป็นบญัชีเงินฝากผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของธนาคาร หรือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลธนาคาร หรือกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ธนาคารมีสทิธิปิดบญัชี และทําการเปิดบญัชีใหม่ เพื่อโอนเงินดงักลา่วเข้าบญัชีใหม่ โดย
เร่ิมสญัญาการฝากใหม ่ตามที่ธนาคาร หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีอํานาจกํากบัดแูลธนาคาร 
หรือกฎหมายกําหนด โดยธนาคารจะหกัดอกเบีย้ที่ธนาคารคํานวณให้ในบญัชีเงินฝากที่ผิดประเภทนัน้ (หากมี) คืน 
และจ่ายดอกเบีย้ในบญัชีเงินฝากที่เปิดใหมย้่อนหลงัให้นบัแตว่นัท่ีผู้ฝากนําฝากตามระยะเวลาการฝากจริงในอตัรา
ดอกเบีย้ตามประเภทของบญัชีที่เร่ิมสญัญาการฝากใหมต่ามที่ธนาคารประกาศกําหนด 

13. ผู้ฝากรับรองวา่ บรรดาเอกสาร ข้อมลู รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจดัสง่มาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะ
สง่มาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะสง่ด้วยตวัผู้ฝากเองหรือบคุคลที่ผู้ฝากมอบหมาย มีความครบถ้วน ถกูต้อง แท้จริง 
เป็นปัจจุบนั และเป็นข้อมลูของผู้ฝาก โดยผู้ฝากมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอเปิดบญัชีและ
การทําธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัเปิดบญัชี   

14. หากผู้ฝากมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมลู และ/หรือรายละเอียดตา่งๆ ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร 

15. ในกรณีเอกสาร / ข้อมลู เก่ียวกบัการเปิดบญัชีของผู้ฝากที่ให้ไว้แก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขและ
หลกัเกณฑ์ของธนาคาร / หน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากบัดแูลธนาคาร / หน่วยงานของรัฐ ผู้ฝากมีหน้าที่นําสง่และ/หรือ
ดําเนินการเก่ียวกบัเอกสาร/ข้อมลูการเปิดบญัชีกบัธนาคารให้ถกูต้องครบถ้วนโดยเร็ว หากไม่ดําเนินการ      ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมให้สทิธิธนาคารสามารถระงบัการฝากถอน โอนเงิน และ/หรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เก่ียวกับบญัชี
ของผู้ฝากได้จนกว่าผู้ฝากจะได้ดําเนินการเก่ียวกับเอกสาร / ข้อมูล การเปิดบญัชีของผู้ฝาก ให้ถกูต้องครบถ้วน
ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

16. เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ฝากพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการดําเนินการ หรือในกรณีที่มี
เหตทุี่ต้องระงบัการดําเนินการภายใต้บริการนีเ้ป็นการชัว่คราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือในกรณีการยกเลิก
การระงับการดําเนินการดงักลา่ว ผู้ฝากสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ K-Contact Center โทร.02-8888888 เมื่อ 
ผู้ฝากดําเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคารกําหนดครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ธนาคารตกลงดําเนินการระงบัการ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ ฝากนัน้ โดยผู้ ฝากยังคงเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึน้ก่อนที่ธนาคารจะมีการระงับการดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งดงักล่าว 
ทัง้นี ้ธนาคารขอสงวนสทิธิในการเพิกเฉยตอ่คําร้องขอใดๆที่ขดัต่อข้อกําหนด/หลกัเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ 
และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย  

กรณีที่ผู้ฝากพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการชําระเงิน และ/หรือการโอนเงิน หรือในกรณีที่มีเหตทุี่ต้องระงบั
การดําเนินการภายใต้บริการนีผู้้ฝากจะต้องให้ข้อมลูเร่ือง วนั เวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม 
หรือข้อมลูอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะทําการสอบสวนตามที่ได้รับแจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
แก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) โดยยดึหลกัเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือธนาคาร
เป็นหลกั 

17. หากความเสียหายเกิดขึน้จากเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์การใช้บริการของผู้ ฝาก หรือเกิดจากระบบเครือข่าย

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบตอ่ผู้ฝาก หรือผู้ รับโอนเงิน 
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18. ผู้ฝากตกลงยินยอมวา่ ธนาคารมีสทิธิโอนสทิธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไมว่า่ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่น 
ที่มีอยูต่ามบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้แกบ่คุคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไมจํ่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฝากแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ แตจ่ะมกีารแจ้งให้ผู้ฝาก
ทราบ ทัง้นีแ้ตผู่้ฝากจะโอนสทิธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไมว่า่ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นที่มีอยูต่ามบญัชี
เงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้แก่บคุคล และ/หรือสถาบนัการเงินใดๆ ไมไ่ด้โดยเด็ดขาด เว้นแตไ่ด้รับ
ความยินยอมจากธนาคารลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

19. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการเปิดและใช้บญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) 
19.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลให้ผู้ฝากเกิดภาระหรือความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ การ เปลีย่นแปลงดงักลา่ว
จะมีผลเมื่อผู้ฝากให้ความยินยอม 
19.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้  ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลีย่นแปลงที่มีผลกระทบตอ่การใช้บริการของผู้ฝาก (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการท่ีสอดคล้องกบัต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ การเปลีย่นแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลีย่นแปลงวนัครบกําหนด
ชําระหนี)้ ธนาคารจะสือ่สารหรือแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลีย่นแปลงที่ชดัเจนให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 30 วนั หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
19.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไว้เป็น
การเฉพาะเป็นอยา่งอื่น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงักลา่วได้ 

20. ธนาคารมีสิทธิระงบัการเคลื่อนไหวบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือทําการอายดัเงินฝากใน
บญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือระงบั 
และ/หรือยกเลิกการให้บริการภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่  
ผู้ฝากรายใดรายหนึง่ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า เว้นแต่ ในกรณีดงัจะกลา่วต่อไปนี ้ผู้ฝากตกลงให้
ธนาคารมีสิทธิตามที่ระบุข้างต้นได้ทันทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร อนึ่ง ผู้ฝากตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจากการดําเนินการดงักล่าว 
20.1 ในกรณีที่ข้อมูล รายละเอียด คํารับรอง หรือคํายืนยันใดๆ ที่ผู้ ฝากให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้องหรืออาจ

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาํคญั 

20.2 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเช่ือได้ว่า ข้อมลู และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ฝากแจ้ง  แก่ธนาคารให้

ดําเนินการตามข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้หรือการใช้บริการของผู้ฝาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่  

ไม่เป็นคุณเกิดขึน้ หรืออาจกระทบต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือมีความเสี่ยงว่าผู้ ฝากอาจมี

วตัถปุระสงค์อนัมิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจ

ทําให้ธนาคารปฏิบตัิผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบงัคบั และ/หรือคําสัง่ใดๆ และ/หรือคําขอความร่วมมือใดๆ 

ของธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือผู้ตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงานที่มีอํานาจควบคมุ

หรือกํากบัดแูลธนาคาร 

20.3 ในกรณีที่บญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) มียอดเงินคงเหลือเป็นลกูหนีธ้นาคาร หรือบญัชีเงินฝาก

อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ถูกอายดัโดยคําสัง่ศาล หรือเจ้าพนกังานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย หรือผู้ฝาก  

ถึงแก่กรรม หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) หรือผู้ ฝากมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําผิด

กฎหมาย หรือได้รับเงินจากการที่ผู้อื่นได้กระทําการโอนเงินเข้าผิดบญัชี หรือในกรณีอื่นที่ธนาคารพิจารณา

เห็นสมควร 
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20.4 ผู้ฝากปฏิบตัิผิดข้อกําหนดและเง่ือนไขไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชําระค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ 

คา่ใช้จ่ายตา่งๆ และภาษีอากร (หากมี)  

20.5 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสัง่และ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผู้มี

อํานาจตามกฎหมาย หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลธนาคาร 

21. บรรดาหนงัสอื จดหมาย คําบอกกลา่ว ข้อมลูใดๆ ที่ธนาคารได้สง่ให้ผู้ฝาก ไม่ว่าจะโดยสง่เองหรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ผู้ ฝากได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail Address ไปยัง E-mail 
Address ที่ผู้ฝากได้แจ้งธนาคาร หรือสง่ SMS ไปยงัหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ผู้ฝากได้แจ้งธนาคาร หรือผ่าน
บริการ/ช่องทางตามที่ผู้ ฝากตกลงไว้กับธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู ่ 
E-mail Address หมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นที่และบริการ/ช่องทางดงักลา่วว่า “ช่องทางรับข้อมูล”) ให้ถือว่าได้สง่
ให้แก่ผู้ฝากโดยชอบแล้ว ทัง้นี ้โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าจะมีผู้ รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไ ม่ได้เพราะช่องทางรับ
ข้อมลูถกูย้ายหรือถกูเปลีย่นแปลงไปหรือถกูรือ้ถอน โดยผู้ฝากไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอน
นัน้ให้ธนาคารทราบก็ดี หรือสง่ให้ไม่ได้เพราะหาช่องทางรับข้อมลูไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ฝากได้รับและทราบหนงัสือ 
จดหมาย คําบอกกล่าว หรือข้อมลูดงักล่าวแล้วโดยชอบ ทัง้นี ้หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ถอน
ช่องทางรับข้อมลู ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

22. ผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตัิตามกฎหมาย คูม่ือ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือข้อกําหนดใดๆ ของธนาคาร ทัง้
ที่ธนาคารได้แจ้งผู้ฝากทราบ หรือปิดประกาศไว้ ณ ท่ีทําการ หรือเวปไซต์ของธนาคารเป็นคราวๆ ไป ทัง้ที่มีอยู่แล้ว
ขณะนีแ้ละ/หรือจะมีขึน้ในภายหน้า เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลีย่นแปลงกฎหมาย คูม่ือกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ 
หรือข้อกําหนดใดๆ ดงักลา่ว ผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตัิตามกฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรือ
ข้อกําหนดที่เปลีย่นแปลงนัน้ด้วยโดยทนัที  

23. ผู้ฝากตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ธนาคารกําหนดและแจ้งให้  
ผู้ฝากทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้นี ้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอตัรา
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เก่ียวข้องในภายหน้าได้ภายใต้เง่ือนไข     ในข้อ 19.  

24. การลา่ช้า หรืองดเว้นใดๆในการใช้สทิธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ 
ระเบียบต่างๆ ของธนาคาร และบนัทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศพัท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความ
ยินยอมในการผิดสญัญาของผู้ฝากแตป่ระการใด 

25. ผู้ฝากตกลงและยอมรับว่า ในกรณีเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือ
ช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) และการลงนามตามข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันีไ้ด้กระทําภายใต้
บริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) การใช้รหสัผ่าน (PIN) และ/
หรือ รหสั One Time Password (OTP) และ/หรือเคร่ืองมืออื่นใดที่ผู้ฝากใช้เป็นเคร่ืองมือในการ Log in เข้าสูบ่ริการ 
K PLUS หรือเข้าสูช่่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และ /หรือเพื่อยอมรับ/ยืนยนั/ 
ลงนามประกอบการใช้บริการตา่งๆ (ซึง่ในข้อกําหนดและเง่ือนไขของบริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอื่นตามที่
ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) จะรวมเรียกว่า “เคร่ืองมือโอนเงิน”) ถือเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ 
ผู้ฝากใช้ในการยอมรับ/ยืนยนั/ลงนามเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ K PLUS หรือ
ผา่นช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแตก่รณี) และลงนามตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้
และการกระทําใดๆ หากได้กระทําไปโดยการใช้เคร่ืองมือโอนเงินดงักลา่วแล้ว ผู้ฝากตกลงให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์
นบัตัง้แต่เวลาที่มีการยอมรับ/ยืนยนั/ลงนามการทําธุรกรรมเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่าน
บริการ K PLUS หรือผา่นช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และให้มีผลผกูพนัผู้ฝาก 
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รวมทัง้ให้ถือวา่เป็นการท่ีผู้ฝากได้ลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ฝากให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการทํา
ข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบับนีโ้ดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการทําธุรกรรม  
เปิดบญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) ผา่นบริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด 
(ถ้ามี) ดังกล่าว (ตามแต่กรณี) เป็นต้นฉบับเอกสารประกอบ ก ับข้อกําหนดและเ งื ่อนไขฉบบันี  ้ ใ ช้ เ ป็น
พยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่าผู้ฝากได้ทําธุรกรรมการเปิดบญัชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่าน
บริการ K PLUS หรือช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และใช้ในการดําเนินการ  
ทางกฎหมายได้ทกุประการ 

26. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของผู้ฝากที่ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมี
อยู่กบัธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อื่น โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จําเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้
ฝาก การดําเนินการตามคําขอของผู้ฝากก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื่นสนบัสนนุการให้บริการไมว่่าจะ
เก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/
หรือหน้าที่ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคมุกํากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายใน
องค์กร การจดัการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดที่จําเป็นต่อการดําเนินการของธนาคารอย่างมี
นยัสําคญั หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง และผู้ฝากตกลงยินยอมให้
ธนาคารเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้แก่กลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ ให้บริการภายนอก ตวัแทนของ
ธนาคาร ผู้ รับจ้างช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑ์ร่วมกนั (co-brand) ผู้ประมวลผลข้อมลู ผู้สอบ
บญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมลูเครดิต บริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะ
เข้ารับโอนสิทธิ ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย และ /หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบคุคลใดๆ ที่มีสญัญาอยู่
กบัธนาคาร และยินยอมให้ผู้ รับข้อมลูจากธนาคารดงักลา่ว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วต่อไปได้
ภายใต้วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว และตกลงยินยอมให้สง่ และ/หรือ โอนข้อมลูไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร  

www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 
 

27. ข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอํานาจใน
การพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้
 
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการเปิดและใช้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) 

จ านวนบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ที่สามารถเปิดได้ 

 ผู้ ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ได้ไม่เกินจํานวนบัญชีตาม
หลกัเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด  

จ านวนเงนิขัน้ต ่าในการเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ครัง้แรก 

 ไมกํ่าหนดจํานวนเงินฝากขัน้ตํ่า 
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การฝากเงนิ 

 ผู้ฝากสามารถฝากเงินเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ด้วยเงินสดผ่านสาขาของ
ธนาคาร จุดบริการตวัแทนของธนาคาร เคร่ือง CDM หรือผ่านช่องทางบริการต่างๆ ที่ธนาคารเปิดให้บริการรับฝากเงิน
สาํหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) หรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากบญัชีอื่นเข้าบญัชี
เงินฝากออมทรัพย์อิเลก็ทรอนิกส์ (K-eSavings Account)  

การถอนเงนิ 

 กรณีผู้ฝากมีความประสงค์จะถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ผู้ฝากจะต้อง
ทํารายการโอนเงินออกไปยงับญัชีเงินฝากบญัชีอื่น ผา่นบริการ K PLUS  

 บริการถอนเงินโดยใช้บตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต ผา่นเคร่ือง ATM  

 บริการถอนเงินโดยไม่ใช้บตัรด้วยบริการ K PLUS ผ่านเคร่ือง ATM สาขาของธนาคาร จุดบริการตวัแทนของธนาคาร 
หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกําหนด 

วงเงนิการโอนเงนิ 

 เป็นไปตามวงเงินการโอนเงินของช่องทางต่างๆ ที่ผู้ ฝากทํารายการ ทัง้นี ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ผา่นช่องทางตา่งๆ ตามที่ธนาคารกําหนด 

อัตราดอกเบีย้ 

 เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร โดยธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบีย้หลงัจากหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่

กฎหมายกําหนด (หากมี) ปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมของทกุปี  

เงื่อนไขการใช้บริการ K-eMail Statement 

 ธนาคารจะจดัสง่ข้อมลูรายการเดินบญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K- eSavings Account) ให้ผู้ฝากเป็นราย

เดือน ผ่านทางอีเมลตาม E-mail Address ที่ผู้ฝากระบไุว้สําหรับการใช้บริการ K PLUS  โดยสรุปข้อมลูรายการเดิน

บญัชี (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ ข้อมลูเก่ียวกบัรอบระยะเวลาที่สง่ข้อมลู ประเภทบญัชีเงินฝาก เลขที่บญัชีเงินฝาก 

วนั เดือน ปีที่ทํารายการ รายการถอนเงิน/ฝากเงินด้วยเช็ค หรือเงินสด ยอดเงินคงเหลอืในรอบระยะเวลาบญัชีที่สง่ข้อมลู

ถึงผู้ฝาก ช่องทางที่ใช้บริการ) ตัง้แตว่นัท่ี 1 จนถึงวนัสิน้เดือนของเดือนเดียวกนั และจะจดัสง่ข้อมลูในรูปแบบ PDF File 

ให้ผู้ฝากในวนัถดัไป ทัง้นีผู้้ฝากต้องใสร่หสัผ่านในการเปิดดูข้อมูลรายการเดินบญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์  

(K- eSavings Account) 

 หากผู้ฝากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง E-mail Address เฉพาะในสว่นของบริการ K-eMail Statement เท่านัน้  
ผู้ฝากสามารถแจ้งความจํานงได้ผา่นสาขาของธนาคารภายในเวลาทําการของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารจะ
เปิดให้บริการตอ่ไปในอนาคต และดําเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการของธนาคาร  

เงื่อนไขอื่นๆ 

 ผู้ฝากต้องใช้บริการ K PLUS ควบคูก่บับญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเลก็ทรอนิกส์ (K-eSavings Account) กรณีผู้ฝากไม่เคย
สมคัรใช้บริการดงักลา่ว ต้องสมคัรใช้บริการในวนัเปิดบญัชีด้วย 

 กรณีผู้ฝากมีเงินฝากคงเหลอืในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเลก็ทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ตํ่ากวา่จํานวนเงินขัน้ตํ่า
ที่ธนาคารกําหนด และไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี ผู้ฝากยินยอมชําระค่าธรรมเนียมรักษาบญัชีเงินฝาก
ให้แก่ธนาคาร ตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด โดยให้หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ( K-eSavings 
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Account) ของผู้ฝากได้ทนัที และ/หรือปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) และ/หรือ
ดําเนินการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ทนัที โดยไมต้่องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้ฝากลว่งหน้า โดยกรณีที่
ธนาคารจะหกัคา่ธรรมเนียมรักษาบญัชีธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั   

 ให้ถือว่าข้อกําหนดและเง่ือนไขการเปิดและใช้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) เป็นสว่น
หนึง่ของข้อกําหนดและเง่ือนไขการเปิดและใช้บญัชีเงินฝากอิเลก็ทรอนิกส์ (K-eAccount) 

 กรณีที่ผู้ฝากเปิดบญัชีฝากออมทรัพย์อิเลก็ทรอนิกส์ (K-eSavings Account) พร้อมสมคัรบคัรเดบิตกสิกรไทย ผู้ฝากตก
ลงยินยอมตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการสมัครบัตรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบริการ K PLUS  
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการสมัครบัตรเดบติ ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบริการ K PLUS 

เมื่อผู้ ถือบตัรได้รับบตัรเดบิต แล้ว ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมและปฎิบตัิ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือบตัรจะต้องดําเนินการขอรหสัเร่ิมต้นใช้งาน โดยกรอกหมายเลขบนบตัรเดบิต 16 หลกั ในเมนขูอรหสัเร่ิมต้นใช้งานในบริการ 

K PLUS ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ชําระค่าธรรมเนียม หากไม่ดําเนินการดงักลา่วข้างต้น  ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคาร

ยกเลกิบตัรเดบิตโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้า   

2. ผู้ ถือบตัรจะต้องนํารหสัเร่ิมต้นใช้งาน  ที่ได้รับจากบริการ K PLUS ไปเปลี่ยนเป็นรหสับตัรเดบิตใหม่ที่ท่านกําหนดเอง 6 หลกั ที่

เคร่ืองเอทีเอ็มของธนาคาร เพื่อเปิดใช้งานบตัรเดบิต  

3. ผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับวา่การสมคัรบตัรเดบิต ดําเนินการผา่นบริการ K PLUS ของธนาคาร โดยใช้เคร่ืองมือโอนเงินตามที่ระบุ

ในข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ K PLUS  ถือเป็นเคร่ืองมือในการสมคัรบตัรเดบิตผา่นบริการ K PLUS  และการกระทําใดๆ 

หากได้กระทําการไปโดยการใช้เคร่ืองมือโอนเงินตามที่ระบใุนข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ K PLUS  แล้ว ผู้ ถือบตัรตกลง

ให้ถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์นบัตัง้แตเ่วลาที่มีการยืนยนัการสมคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ K PLUS และให้มีผลผกูพนัผู้ ถือบตัร รวมทัง้

ให้ถือวา่เป็นการท่ีผู้ ถือบตัรได้ลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการสมคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ  K 

PLUS โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว รวมทัง้ตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมลูการสมคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ  K PLUS ดงักลา่วเป็น

ต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการพิสจูน์ว่าผู้ ถือบัตรได้สมคัรบตัรเดบิตผ่านบริการ  K PLUS ดงักลา่ว และใช้ในการ

ดําเนินการทางกฎหมายได้ทกุประการ 

4. ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อกําหนดและเง่ือนไขการสมคัรบตัรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผ่านบริการ K PLUS นี ้ถือเป็นสว่น

หนึง่ของข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้บตัรเดบิต ของ บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบติของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

 ข้อกําหนดและเง่ือนไขนีใ้ช้บงัคบักบัผู้ที่ได้รับอนมุตัิให้เป็นผู้ ถือบตัรเดบิตของธนาคาร ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่  “ผู้ถอืบัตร”  โดย
ผู้ ถือบัตรตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้บัตรเดบิตของ             บมจ . ธนาคารกสิกรไทย 
(“ข้อก าหนดและเงื่อนไข”) ดงันี ้

คําจํากดัความตา่งๆ ในข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

“เคร่ืองเอทีเอ็ม” 

 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

 

เคร่ืองบริการ-ฝากถอนเงินสดอตัโนมตัิ (เอทีเอ็ม) ของธนาคาร และ/หรือธนาคารสมาชิก ซึ่ง
เป็นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ 
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรือ CHINA UNIONPAY 
COMPANY LIMITED และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรือ 
บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก และ/หรือบริษัทบตัรเครดิตอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือธนาคาร
สมาชิกเป็นสมาชิกในอนาคต ทัง้ในและตา่งประเทศทัว่โลก ที่แสดงเคร่ืองหมายวา่สามารถใช้
บตัรเดบิตประเภทนัน้ได้ 

“เคร่ืองมือโอนเงนิ” 

 

หมายถึง 

 

ตวับตัรเดบิต และ/หรือ Password และ/หรือ PIN และ/หรือรหสัประจําตวับตัร    เดบิต และ/
หรือหมายเลขบตัรเดบิต และ/หรือรหสั One Time Password (OTP) และ/หรือเคร่ืองมืออื่น
ใดที่ผู้ ถือบตัรใช้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าใช้บริการตามเง่ือนไขการใช้บริการฉบบันี ้และ/หรือ
เพื่อการยืนยนัการใช้บริการตา่งๆ  

“เคร่ืองรับบัตร” 

 

 

หมายถึง 

 

 

อุปกรณ์ ELECTRONIC DATA CAPTURE  (EDC) หรืออุปกรณ์เช่ือมต่อกับ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแอพพลิเคชัน่  (mPos) และ/
หรือเคร่ืองสร้าง/เคร่ืองอ่าน QR Code หรือ Barcode เพื่ออนมุตัิวงเงินอตัโนมตัิเคร่ืองอนมุตัิ
การชําระเงินอตัโนมตัิ 

“ธนาคาร”             หมายถึง บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 

“ธนาคารสมาชิก” หมายถึง ธนาคารอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของ VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/
หรือ MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรือ CHINA 
UNIONPAY COMPANY LIMITED        และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED และ/หรือ                    บจก.ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก และ/หรือบริษัทบตัรเครดิตอื่น
ใดที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารสมาชิกเป็นสมาชิกในอนาคต 

“บัตรเดบิต” หมายถึง บตัร หรือบตัรเดบิตที่ธนาคารออกหรือร่วมกับพนัธมิตรของธนาคารออก           (Co-Brand 
Card)  ให้ผู้ ถือบตัรสําหรับชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือชําระค่าสาธารณูปโภค 
ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชี และสมคัรใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ของธนาคารที่มีอยู่แล้ว ณ ปัจจุบนั และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า  ผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม 
และ/หรือเคร่ืองรับบตัร หรือใช้บริการอื่นๆที่ธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ทัง้นี ้
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ภายใต้เง่ือนไขที่ธนาคารประกาศกําหนด และหมายความรวมถึง บัตรอื่นๆ ที่ออกโดย
ธนาคารในภายหน้า ไมว่า่จะเรียกช่ือวา่อยา่งไร แตม่ีคณุสมบตัิเช่นเดยีวกนันี ้ โดยวิธีหกับญัชี
เงินฝากของผู้ ถือบตัรเท่านัน้   (บตัรเดบิตที่มีชิปการ์ด (Chip  Card) สามารถใช้กับเคร่ือง
เอทีเอ็ม และ/หรือเคร่ืองรับบตัรในประเทศหรือตา่งประเทศที่รองรับชิปการ์ดเทา่นัน้)  

“บริษัทบัตรเครดิต” 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION และ/หรือ MASTERCARD 
INTERNATIONAL INCORPORATED และ/หรือ CHINA UNIONPAY COMPANY 
LIMITED และ/หรือ JCB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED และ/หรือ บจก.ไทย เพย์
เมนต์ เน็ตเวิร์ก และ/หรือ บริษัทบตัรเครดิตอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือธนาคารสมาชิกจะเข้า
เป็นสมาชิกในอนาคต 

“ใบแจ้งรายการบัตรเด
บิต” 

หมายถึง ใบแจ้งหรือใบบนัทกึรายการใช้บตัรเดบิตและ/หรือรายการชําระคา่สนิค้าและ/หรือบริการผ่าน
บตัรเดบิตและ/หรือเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงรายการลกัษณะดงักลา่ว 

“ผู้ถอืบัตร” หมายถึง บคุคลที่ธนาคารได้อนมุตัิให้เป็นผู้ ถือบตัรเดบิต  

“ร้านค้า” หมายถึง สถานประกอบการ จดุบริการ หรือผู้ขายสนิค้า/ผู้ให้บริการท่ียินยอมรับชําระด้วยบตัรเดบิต 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งใช้กับบตัรเดบิตทุกประเภท 

1. ธนาคารออกบตัรเดบิตให้ผู้ ถือบตัรสาํหรับใช้บริการตา่งๆ กบัธนาคาร โดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทที่ธนาคารกําหนด
เทา่นัน้  โดยผู้ ถือบตัรสามารถผกูบตัรเดบิต 1 บตัร ได้บญัชีเดยีวเทา่นัน้  และผู้ ถือบตัรตกลงรับทราบวา่ ผู้ ถือบตัรจะสามารถใช้
บริการบตัรเดบิตได้ตอ่เมื่อมยีอดเงินในบญัชีเพยีงพอท่ีจะทํารายการและชําระคา่ธรรมเนียมเทา่นัน้ 

2. ผู้ ถือบตัรยอมรับวา่บตัรเดบิตเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคาร และผู้ ถือบตัรจะไมโ่อนหรือมอบหรือกระทําการใดๆ ซึง่อาจสง่ผลให้ 
เคร่ืองมือโอนเงิน ไปอยูใ่นครอบครองของบคุคลอื่น และจะเก็บรักษาเคร่ืองมือโอนเงินไว้ในท่ีปลอดภยัอยูเ่สมอ หากผู้ถือบตัรฝ่าฝืน
ข้อกําหนดและเง่ือนไขนีแ้ละปรากฏวา่มกีารใช้บตัรเดบิต ผู้ถือบตัรตกลงรับผิดชอบการใช้บตัรเดบิตโดยให้ถือวา่ผู้ ถือบตัรเป็นผู้ใช้
บตัรเดบิตด้วยตนเอง เว้นแตผู่้ ถือบตัรจะพิสจูน์ได้อยา่งชดัแจ้งวา่ไมไ่ด้เป็นความผดิของผู้ ถือบตัร 

3. ผู้ ถือบตัรตกลงใช้บตัรเดบิต และ/หรือเคร่ืองมือโอนเงินภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขดงันี ้ 
3.1  บตัรเดบิตและ/หรือเคร่ืองมือโอนเงินถือเป็นความลบัเฉพาะตวัของผู้ ถือบตัรเทา่นัน้ การเปิดเผยเคร่ืองมือโอนเงินถือเป็นการ

ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ 
3.2 ในกรณีที่บตัรเดบิตและ/หรือเคร่ืองมือโอนเงินสญูหาย/ถกูโจรกรรม/ถกูระงบั/ผู้ ถือบตัรลมืเคร่ืองมือโอนเงิน ผู้ ถือบตัรสามารถ

ติดตอ่ธนาคารท่ี K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่โมง  
3.3 การกระทําใดๆ ซึง่รวมถงึ (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) การสมคัรและใช้บริการตา่งๆ การโอนเงิน การตรวจสอบ/พิสจูน์ตวัตน การอนมุตัิ

การทําธุรกรรมตา่งๆ การตกลงยอมรับ/แก้ไข/เปลีย่นแปลง/เพิ่มเตมิ เก่ียวกบัข้อกําหนดและเง่ือนไข/บริการ/อตัรา
คา่ธรรมเนียม ของการใช้บริการตา่งๆ ทัง้ของธนาคารและ/หรือของบคุคลไมว่า่จะเป็นการกระทําของ     ผู้ ถือบตัรเอง หรือเป็น
การกระทําของบคุคลอื่นใด หากได้กระทาํไปโดยการใช้บตัรเดบิตและ/หรือเคร่ืองมือโอนเงินแล้ว ผู้ ถือบตัรตกลงให้ถือวา่
ถกูต้องสมบรูณ์ และให้มีผลผกูพนัผู้ ถือบตัรเสมือนหนึง่ได้กระทําโดยผู้ ถือบตัรเอง รวมทัง้ให้ถือวา่เป็นการท่ีผู้ ถือบตัรได้ลง
ลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์ให้ไว้แกธ่นาคารเพื่อเป็นหลกัฐานในการทําธุรกรรมในครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว นบัตัง้แต่
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เวลาทีม่ีการยืนยนัทําธุรกรรม   ทัง้นี ้ ผู้ ถือบตัรตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสีย่งที่เก่ียวเนื่องกบัการใช้บริการผา่น
ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ ถือบตัรสามารถทําธุรกรรมได้โดยไมจํ่าต้องมีเอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใดยืนยนัเพิ่มเตมิ 
และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอกี เว้นแตธ่นาคารกําหนดเป็นอยา่งอื่น ทัง้นี ้  ผู้ ถือบตัรต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลงัจากทํา
รายการทกุครัง้ 

4. ในการใช้บริการผา่นเคร่ืองเอทีเอ็ม ที่ธนาคารกําหนดให้ผู้ ถือบตัรต้องกด PIN 6 หลกั ผู้ ถือบตัรจะต้องกด PIN  ให้ถกูต้อง  หากผู้ ถือ
บตัรกด PIN ไม่ถกูต้อง เคร่ืองเอทีเอ็มจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรกด PIN ใหม่ หากผู้ ถือบตัรกด PIN      ไม่ถกูต้อง 3 ครัง้ ผู้ ถือบตัรจะไม่
สามารถใช้บตัรเดบิตดงักลา่วได้อีก ผู้ ถือบตัรจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอแก้ไขบตัรเดบิตให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในการใช้
บริการผ่านเคร่ืองรับบตัร ที่ธนาคารกําหนดให้ ว่าผู้ ถือบตัรต้องกด PIN 6 หลกั  ผู้ ถือบตัรจะต้องกด PIN ให้ถกูต้อง หากผู้ ถือบตัร
กด PIN ไม่ถกูต้อง เคร่ืองรับบตัรจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรกด PIN ใหม่   หากผู้ ถือบตัรกด PIN       ไม่ถกูต้อง 3 ครัง้ ผู้ ถือบตัรจะไม่
สามารถใช้บตัรเดบิตดงักลา่วได้อีก จนกว่าผู้ ถือบตัรจะแก้ไขโดยใส ่PIN ที่เคร่ืองเอทีเอ็มให้ถกูต้อง ระบบจะปลดล็อคการใช้งาน
ผา่นเคร่ืองรับบตัรโดยอตัโนมตัิ  
ในกรณีใช้บตัรเดบิตประเภท Contactless   เพื่อชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการกบัเคร่ืองรับบตัรที่มีสญัลกัษณ์ Contactless ไม่
เกินจํานวนเงินท่ีธนาคารเจ้าของเคร่ืองรับบตัรกําหนด ผู้ ถือบตัรไมต้่องกด PIN 6 หลกั  ในกรณีที่ชําระคา่สนิค้าและ/หรือบริการเกิน
จํานวนเงินท่ีธนาคารเจ้าของเคร่ืองรับบตัรกําหนด ผู้ ถือบตัรต้องกด PIN 6 หลกั เพื่อใช้ชําระคา่สนิค้าและ/หรือบริการ   

5. ผู้ ถือบตัรสามารถอายดับตัรเดบิต โดยติดตอ่ธนาคารท่ี K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 ตลอด  24 ชัว่โมง โดยธนาคาร
จะอายดับตัรเดบิตภายใน  5 นาที นบัแตว่นัท่ีธนาคารได้รับคําสัง่หรือรับแจ้งจากผู้ ถือบตัรครบถ้วน 

6. ผู้ ถือบัตรรับทราบว่าการลงลายมือช่ือในช่องที่กําหนดให้ด้านหลังบัตรเดบิตมีไว้เพื่อประโยชน์ของร้านค้าในการใช้อ้างอิง  
กบัธนาคารเทา่นัน้  

7. ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ออกบตัรใหม่ ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
อาทิเช่น การโอนเงิน ถอนเงิน ถอนเงินข้ามจังหวดั ตามอตัราที่ธนาคารกําหนด โดยผู้ ถือบตัรสามารถเรียกดูรายการหกัชําระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม  และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ได้จากใบแจ้งรายการบัตรเดบิต   และ/หรือรายการเดินบญัชีเงิน
ฝาก  ทัง้นี ้จนกวา่ผู้ ถือบตัรจะแจ้งยกเลกิการใช้บตัรเดบิต 
ผู้ ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารสามารถหักเงินตามวิธีการที่ระบุในข้อ 18. เพื่อนําเงินไปชําระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องดงักล่าว จนกว่าธนาคารจะได้รับชําระเงินค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องครบถ้วน  ผู้ ถือบตัรตกลงและ
ยอมรับว่า หากเงินในบัญชีของผู้ ถือบัตรไม่เพียงพอให้ธนาคารหัก บัตรเดบิตจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าผู้ ถือบัตรจะชําระ
คา่ธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องดงักลา่วจนครบถ้วนผ่านช่องต่างๆ ตามรูปแบบและวิธีที่ธนาคารกําหนด และแจ้งให้
ธนาคารทราบ     

8. ผู้ ถือบตัรตกลงว่าการใช้จ่ายผ่านบตัรเดบิต เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถกูเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอตัราแลกเปลี่ยนที่
ธนาคารถกูเรียกเก็บจากบริษัทบตัรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู ่ณ วนัท่ีมีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดงักลา่วกบัธนาคาร ทัง้นี ้
หากสกุลเงินต่างประเทศดงักลา่วไม่ใช่สกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดงักลา่วอาจจะถกูแปลงเป็นสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐ
ก่อนที่จะทําการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคาร   ผู้ ถือบัตรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ใ นการ
อ้างอิงเบือ้งต้นได้จาก  VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp  นอกจากนี ้ 
ผู้ ถือบตัรตกลงให้ธนาคารมีสทิธิคดิคา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงินดงักลา่วในอตัราร้อยละตามที่ธนาคารประกาศกําหนดจาก
ยอดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดงักลา่วข้างต้น (ปัจจุบนัเท่ากบัอตัราร้อยละ 2.5) ทัง้นี ้
คา่ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกําหนดโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือ
บตัรทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรสามารถตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของคา่ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินได้จาก 
“ประกาศอตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับที่เก่ียวเนื่องกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือ และค่าบริการอื่นๆ  ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ: บตัร
เอทีเอ็ม บตัรเดบิต บริการโอนเงิน และตราสารตา่งประเทศ” ที่มีผลบงัคบัใช้ ณ ขณะนัน้ 
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9. ผู้ ถือบตัรสามารถใช้บตัรเดบิตสาํหรับบริการตา่ง ๆ ของธนาคาร โดยมีวงเงินการใช้บตัรเดบิตตามที่ธนาคารประกาศกําหนด และผู้
ถือบตัรสามารถปรับเพิ่ม และลดวงเงินใช้บริการดงักลา่วได้ที่ K-Contact Center   โทร. 02-8888888 หรือที่ K PLUS (แต่จะต้อง
ไมเ่กินวงเงินสงูสดุของบตัรที่กําหนดไว้) โดยธนาคารสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม เง่ือนไขในการให้บริการดงักลา่วข้างต้น 
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้         ผู้ ถือบตัรทราบตามวิธีการของธนาคาร และตามที่มีกฎหมายกําหนด 

10. ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบรายการซือ้สนิค้า และ/หรือบริการ และ/หรือรายการถอนเงิน และ/หรือรายการโอนเงินของผู้ ถือบตัรที่มี
ข้อสงสยั และ/หรือผิดปกติ ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการใช้วงเงินซือ้สินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือวงเงินถอน 
และ/หรือวงเงินโอนเงินอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือทัง้หมดของผู้ ถือบตัรได้เป็นการชัว่คราวได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบ ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการป้องกนัความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กบัผู้ ถือบตัร  และเมื่อธนาคารได้รับการยืนยนัความถกูต้องในการทําธุรกรรมทางการ
เงินดงักลา่วจากผู้ ถือบตัรแล้ว ผู้ ถือบตัรจึงจะสามารถใช้วงเงินซือ้สินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือวงเงินถอนเงิน และ/หรือวงเงิน
โอนเงินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้หมดได้ต่อไป และผู้ ถือบตัรตกลงและยอมรับว่า การดําเนินการดงักล่าวของธนาคาร เป็นการ
กระทําเพื่อความปลอดภยัและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือบตัร  

11. ในกรณีที่ ผู้ ถือบตัรประสงค์ที่จะใช้บตัรเดบิตซือ้สนิค้าและ/หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ผู้ ถือบตัรจะต้องสมคัรบริการซือ้สินค้าและ/
หรือบริการทางอินเทอร์เน็ตด้วยบตัรเดบิตกสิกรไทย (INTERNET SHOPPING BY K-DEBIT CARD) ตามแบบและวิธีที่ธนาคาร
กําหนด  

12. ธนาคารจะสง่ใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตให้ผู้ ถือบตัรทราบลว่งหน้าก่อนถึงวนักําหนดชําระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วนั ผ่าน
ช่องทาง ตามรูปแบบและกําหนดเวลาที่ธนาคารกําหนด ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรตกลงและรับทราบวา่ใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตที่ผู้ ถือบตัร
ได้รับจากธนาคารในวันทํารายการตามรูปแบบต่างๆ เป็นการแจ้งวันกําหนดชําระและนําส่งใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตตาม
ข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันีแ้ล้ว  

13. ในกรณีมีการใช้บตัรเดบิตที่ผู้ ถือบตัรได้แจ้งความประสงค์ขอรับใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิต ธนาคารจะจดัสง่     ใบแจ้งรายการใช้
บตัรเดบิตให้แก่ผู้ ถือบตัรทราบผ่านช่องทางตามรูปแบบและกําหนดเวลาที่ธนาคารกําหนด   หาก    ผู้ ถือบตัรพบว่า มีรายการไม่
ถกูต้อง ผู้ ถือบตัรจะต้องแจ้งทกัท้วงให้ธนาคารทราบภายใน 10 วนัทําการนบัแตว่นัท่ี      ผู้ ถือบตัรได้รับใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิต  
โดยถือตามระยะเวลาการสง่ไปรษณีย์ตามปกติ  อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นการตดัสิทธิของผู้ ถือบตัรในภายหลงั ถ้าผู้ ถือบตัรสามารถ
พิสจูน์ได้วา่คา่ใช้จ่ายในใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตบางรายการไมถ่กูต้อง และไมไ่ด้เป็นความผิดหรือความชํารุดบกพร่องของผู้ ถือ
บตัร แต่ทัง้นีผู้้ ถือบตัรจะต้องทกัท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วนันบัแต่วนัที่ผู้ ถือบตัรได้รับใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตจาก
ธนาคาร 
ในการขอใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิต ที่เป็นรายการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้า ทัง้การชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ 
ณ ร้านค้า และการซือ้สินค้าและ/หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ ถือบตัรสามารถทํารายการที่เคร่ืองเอทีเอ็ม โดยสามารถขอ  
ใบแจ้งรายการใช้บตัรเดบิตย้อนหลงั 3 เดือนลา่สดุ ซึ่งเป็นรายการสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าเรียกเก็บมายงัธนาคารแล้ว
เทา่นัน้  

14. ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรประสงค์ที่ขอเปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้งรายการใช้บตัร ผู้ ถือบตัรต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคาร
ทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผู้ ถือบตัรตกลงและรับทราบว่า ธนาคารสามารถจดัสง่ใบแจ้งรายการใช้บตัร
ผา่นช่องทาง รูปแบบและกําหนดเวลาที่ธนาคารกําหนดได้เทา่นัน้   

15. ผู้ ถือบตัรตกลงและรับทราบวา่บตัรเดบิตไม่สามารถระงบัหรือยกเลิกการใช้ชัว่คราวได้ ดงันัน้ หากผู้ ถือบตัรไม่ประสงค์จะใช้บตัรเดบิต 
ผู้ ถือบตัรสามารถแจ้งยกเลกิการใช้บตัรเดบิตโดยผา่นช่องทางดงันี ้ 
15.1 ขอยกเลิกบตัรเดบิตผ่าน K-Contact Center  โทร 02-8888888 หรือผ่านระบบ K PLUS หรือ ตามช่องทางและวิธีการที่ 

ธนาคารกําหนด   
15.2 ขอยกเลกิบตัรเดบติที่สาขาของธนาคาร และตดับตัรเดบิตออกเป็น 2 สว่นคืนให้กบัธนาคาร  
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              ทัง้นี ้ ธนาคารจะดําเนินการระงับหรือยกเลิกการให้บริการบตัรเดบิต  ภายใน 5 นาที นบัแต่เวลาที่ธนาคารได้รับแจ้ง อนึ่ง  
ผู้ ถือบตัรไมต้่องรับผิดชอบในภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ภายหลงัครบกําหนดระยะเวลา 5 นาทีดงักลา่ว เว้นแต่ธนาคารจะพิสจูน์ได้ว่า
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้เป็นการกระทําของผู้ ถือบตัรเอง  

      อนึง่ ผู้ ถือบตัรตกลงรับทราบวา่ ผู้ ถือบตัรต้องชําระภาระหนีอ้นัเกิดจากการใช้บตัรเดบิต ให้แก่ธนาคารเสร็จสิน้ครบถ้วน
ก่อน จึงจะมีสทิธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมรายปีในสว่นของระยะเวลาที่ยงัไม่ได้ใช้บริการ คืนจากธนาคาร      (ในกรณีที่มีการ
หกัคา่ธรรมเนียมรายปีได้)  โดยธนาคารจะคํานวณคืนตามสว่นของเดือนปฏิทินที่ยงัไม่ได้ใช้บริการ เศษของเดือนไม่นบัเป็น
เดือน  ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธินําเงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ ถือบตัรมีสิทธิได้รับคืนไปหกัชําระหนีบ้ตัรเดบิตค้าง
ชําระ ได้ทนัที  และให้ถือวา่ผู้ ถือบตัรได้รับคืนค่าธรรมเนียมรายปีในทนัทีที่ธนาคารนําเงินค่าธรรมเนียมรายปีเข้าบญัชีของผู้
ถือบตัรเรียบร้อย  

16. ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรมีสทิธิได้รับคืนคา่ธรรมเนียมรายปีตามที่กลา่วในข้อ 15.   ธนาคารจะดาํเนินการคืนคา่ธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือบตัร 
โดยคืนเข้าบญัชีออมทรัพย์/กระแสรายวนั ที่ผู้ ถือบตัรมีข้อตกลงให้ผกูบญัชีไว้กบั        บตัรเดบิตที่แจ้งยกเลกิ    หากบญัชีดงักลา่ว
ได้ถกูปิดไปแล้ว ธนาคารจะดาํเนนิการคืนเงินให้แก่ผู้ ถือบตัรผา่นชอ่งทางและรูปแบบตามที่ธนาคารเห็นสมควร  

17. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิต เพิกถอนการใช้บัตรเดบิต หรือปฏิเสธการใช้หรือเรียกบัตรเดบิตคืนได้   
ในกรณีดังต่อไปนี ้
17.1 ผู้ถอืบัตรโอนหรือให้ผู้อื่นใช้บตัรเดบติแทน 
17.2 เงนิในบัญชีไม่พอช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารได้ 
17.3 ผู้ถือบัตรถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือตกเป็น

ผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐมีค าสั่ งให้ยึด/อายัดทรัพย์สิน /มีค าสั่ ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  

17.4 เม่ือผู้ถือบัตรเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยเรือ้รัง หรือทุพพลภาพ ซึ่งธนาคารเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถใน
การช าระหนีข้องผู้ถอืบัตร  

17.5 เม่ือผู้ถอืบัตรประสบปัญหาอื่นใดซ่ึงธนาคารเหน็ว่าเป็นสาระส าคัญอันกระทบต่อความสามารถในการช าระเงนิ
คืน  

17.6 เม่ือผู้ถอืบัตรท าหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้ประกอบการยื่นค าขอใช้บัตรเดบิตหรือค าขอใดๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การใช้บัตรเดบิต หรือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ในเร่ืองคุณสมบัติของผู้ถือบัตรตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานก ากับดูแลธนาคารประกาศก าหนด หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่าเป็นการฉ้อโกงธนาคารหรือฉ้อโกง
ประชาชน หรือมีพฤติกรรมอันเชื่อได้ว่ามีการด าเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย/ความสงบเรียบร้อย/ศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  

17.7 เม่ือผู้ถอืบัตรผิดสัญญาการใช้บ้ตรเดบติฉบับนีไ้ม่ว่าข้อหน่ึงข้อใด   
17.8 หากธนาคารพบว่าข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารอื่นๆ ของผู้ถือบัตรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็น

ความจริง  
17.9 เม่ือผู้ถือบัตรไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากับดูแลธนาคารประกาศก าหนดใน

ขณะนัน้ ๆ หรือกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ในขณะนัน้ๆ ก าหนดให้การให้บริการ        บัตรเดบิตตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขฉบับนีไ้ม่สามารถให้บริการได้อีก 

17.10 ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่าบัตรเดบิตจะถูกผู้อื่นน าไปใช้โดยทุจริต ธนาคารมีสิทธิยกเลิกบัตรเดบิตได้ทันทีเพื่อ
ความปลอดภยัของผู้ถอืบัตร โดยธนาคารจะออกบัตรเดบิตใบใหม่และแจ้งให้ผู้ถอืบัตรทราบ 
ในกรณีที่ธนาคารใช้สทิธิตามข้อ 17.1-17.10 นี ้ผู้ถอืบัตรจะต้องส่งมอบบตัรเดบติคนืให้ธนาคารทนัทีที่ได้รับแจ้ง
จากธนาคาร 

 



 

Version 9930041 TH-3-20  
(v2e/DI_0320_KB989/1019)-V.230620           16/28  

18. ผู้ถอืบัตรยนิยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากประเภทใดๆ ที่ ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร หรือเงิน ซ่ึงอยู่ใน
ความครอบครอง ดูแล และ/หรือในอ านาจสั่ งการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล 
และ/หรือได้อ านาจสั่ งการนีม้าโดยทางใด   เพื่อเข้าช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรได้ทันที โดยไม่
จ าต้องบอกกล่าว ทัง้นี ้ธนาคารจะน าส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ผู้ถอืบัตรทราบ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าเงนิในบัญชีเงนิฝากทุกประเภท และ/หรือเงนิจ านวนหน่ึงจ านวนใดดังกล่าวของ    ผู้ถือบัตรไม่มีให้
หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดได้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรตกลงจะช าระหนีแ้ละ/หรือความรับผิดที่
ค้างช าระดังกล่าว คืนให้แก่ธนาคาร    

19. ผู้ ถือบตัรตกลงวา่ นอกเหนือไปจากการให้บริการตามที่ระบไุว้ในข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันีแ้ล้ว หากภายหน้าธนาคารให้บริการ
อื่นใดแก่ผู้ ถือบตัรอีก และผู้ ถือบตัรตกลงใช้บริการนัน้ๆ แล้ว ผู้ ถือบตัรตกลงวา่ไมจํ่าต้องทําหลกัฐานใดไว้ให้แก่ธนาคารอีก  

20. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลู  
ผู้ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของผู้ถือบตัรที่ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือให้ผ่านธนาคาร หรือมีอยู่กบั
ธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหลง่อื่น โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จําเป็นเพื่อการให้บริการแก่ผู้ ถือบตัร การดําเนินการ
ตามคําขอของผู้ถือบตัรก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผู้อื ่นสนบัสนนุการให้บริการไม่ว ่าจะเกี่ยวกบังานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ /หรือหน้าที่ การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
การบริหารความเสี่ยง การควบคมุกํากบัตรวจสอบ การบริหารจดัการภายในองค์กร การจดัการข้อร้องเรียน และ/หรือ เพื่อ
วตัถปุระสงค์อื่นใดที่จําเป็นต่อการดําเนินการของธนาคารอย่างมีนยัสําคญั หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็น
ธรรมและต่อเนื่องและผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเ งินธนาคารกสิกรไทย 
ผู้ ให้บริการภายนอก ตวัแทนของธนาคาร ผู้ รับจ้างช่วงงานต่อ พนัธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภณัฑ์ร่วมกนั (co-brand) ผู้ประมวลผล
ข้อมลู ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมลูเครดิต บริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้สนใจจะ
เข้ารับโอนสิทธิ ผู้ รับโอนสิทธิ ผู้มีอํานาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบคุคลใดๆ ที่มีสญัญาอยู่กบัธนาคาร และ
ยินยอมให้ผู้ รับข้อมลูจากธนาคารดงักลา่ว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วต่อไปได้ภายใต้วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว และ
ตกลงยินยอมให้สง่ และ/หรือ โอนข้อมลูไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง           
ร า ย ล ะ เ อี ย ด อื่ น ๆ  แ ล ะ สิ ท ธิ  ป ร า ก ฏ ใ น น โ ย บ า ย ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ธ น า ค า ร 
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy 

21. การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการใช้บตัรเดบิต 
21.1 หากเป็นการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขที่สง่ผลให้ผู้ ถือบตัรเกิดภาระหรือความเสีย่งเพิ่มขึน้ จะมีผลเมื่อผู้ ถือบตัรให้ความยินยอม 
21.2 หากเป็นการเปลี่ยนแปลงอื่นนอกจากข้อ 21.1 หรือการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ อตัราค่าปรับ อัตราค่าธรรมเนียม อตัรา

ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อนัเนื่องจากต้นทนุที่เพิ่มขึน้ ผู้ ถือบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่
ธนาคารเห็นสมควร โดยทําการแจ้งข้อมลูอนัเป็นสาระสาํคญัของการเปลีย่นแปลงที่ชดัเจนให้ผู้ ถือบตัรทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้า (ด้วยขนาดของตวัอกัษรไมเ่ลก็กวา่ 2 มิลลเิมตร โดยมีจํานวนไมเ่กิน 11 ตวัอกัษรใน 1 นิว้) 

              (1) ไมน้่อยกวา่ 30 วนั หรือ 
              (2) ในกรณีเร่งดว่น ไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดย 
                    (ก) ทางจดหมาย หรือ 
                    (ข) ประกาศทางหนงัสอืพิมพ์รายวนัภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศและแจ้งเป็นหนงัสอืซํา้อีกครัง้ 

ในกรณีการเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้นท่ีเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผู้ ถือบตัร ซึง่มีผลใช้บงัคบัได้ทนัที ธนาคารจะแจ้งให้ผู้
ถือบตัรทราบภายใน 30 วนั หลงัมีผลใช้บงัคบั 

21.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กําหนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็น
อยา่งอื่น ผู้ ถืออบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตัิตามกฎหมายและ/หรือเกณฑ์ดงักลา่วได้ 

http://www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
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22. บรรดาหนงัสอื จดหมาย คําบอกกลา่วใดๆ ท่ีธนาคารได้สง่ให้ผู้ ถือบตัรตามที่อยู่หรือสถานท่ีทํางานท่ีแจ้งไว้กบัธนาคารนัน้ ผู้ ถือบตัร
ตกลงให้ถือวา่เป็นภมูิลาํเนาที่ถกูต้องและมีการสง่ให้แก่ผู้ ถือบตัรโดยชอบแล้ว 

23. หากผู้ ถือบตัรมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่ทํางาน เบอร์ไทรศัพท์ หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail address) หรือ
เปลีย่นอาชีพการงาน ผู้ ถือบตัรจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

24. ผู้ ถือบตัรไมส่ามารถโอนสทิธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ ไมว่า่ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นที่มีอยู่ตามข้อกําหนดและเง่ือนไข
ฉบบันีใ้ห้แก่บคุคลใด 

25. การลา่ช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สทิธิของธนาคารตามกฎหมายหรือตามข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ
หรือให้ความยินยอมในการดําเนินการใด ๆ แก่ผู้ ถือบตัรแตป่ระการใด 

26. ข้อความข้อใดในข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้หากขดัหรือแย้งกบัประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสญัญา เร่ืองให้ธุรกิจบตัรเครดิต
เป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญา พ.ศ. 2542 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่มีผลใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนี ้และที่จะเพิ่มเติมตอ่ไปในภายหน้า 
ให้ใช้ข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการวา่ด้วยสญัญาดงักลา่วแทน  

 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการฝาก ถอน โอนเงนิ และ/หรือช าระค่าสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ 

ผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม  ซึ่งใช้กับบัตรเดบติทุกประเภท 
1. ผู้ ถือบตัรจะสามารถถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัที่ผกูกบั         บตัรเดบิตเท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการถอนเงินข้ามจงัหวดั ผู้ ถือบตัรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการถอนเงินข้ามจงัหวดัตามอตัราที่ธนาคาร
กําหนด ทัง้นี ้ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  อาจเปลีย่นแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป ณ สาํนกังานของธนาคาร 

2. จํานวนเงินท่ีถอนผา่นเคร่ืองเอทีเอ็ม จะถกูหกับญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรภายในวนัเดียวกนั 
3. การโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรจะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ ดงันี ้

3.1  ผู้ ถือบตัรจะทํารายการโอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ที่ผู้ ถือบตัรได้ระบุไว้กับ
ธนาคารเทา่นัน้ 

3.2 ผู้ ถือบตัรสามารถทํารายการโอนเงินได้ ตลอด 24 ชัว่โมง  
3.3 การโอนเงินระหวา่งบญัชีของผู้ ถือบตัรนัน้ จะเป็นจํานวนเงินเทา่ใดก็ตามจะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขวา่ ต้องมียอดเงินคงเหลอืใน

บญัชีพอท่ีเงินจะหกัโอนไปได้ และทํารายการไมเ่กินวนัละ 10 ครัง้  
3.4 ธนาคารจะทําการหกัเงินจากบญัชีที่โอนเงินออก และจะนําเงินเข้าบญัชีที่โอนเงินเข้า ของผู้ ถือบตัรภายใน    วนัเดียวกนั 
3.5 ผู้ ถือบัตรโอนเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินตามอัตราที่ธนาคารกําหนด ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมต่างๆ  อาจ

เปลีย่นแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป ณ สาํนกังานของธนาคาร 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรประสงค์โอนเงินจากบญัชีของตวัเองไปยงับคุคลอื่นใด ผู้ ถือบตัร จะต้องตรวจสอบเลขบญัชีของผู้ รับโอน ช่ือบญัชี

ของผู้ รับโอน ยอดเงินโอน รวมถึงหมายเลข คําแทนช่ือ หรือข้อมูลใดๆ ที่กําหนดให้ใช้แทนเลขที่บัญชี /บัตรเงินสด/กระเป๋าเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ของผู้ รับโอนเงินให้ถกูต้อง   หากเกิดการ ผิดพลาดหรือเสยีหาย อนัเกิดจากการกระทําของผู้ ถือบตัรเอง ผู้ ถือบตัรตก
ลงรับผิดชอบเอง 

5. การโอนเงินเพื่อชําระคา่สาธารณปูโภคและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ จะอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี  ้
5.1 ผู้ ถือบตัรสามารถชําระคา่สาธารณปูโภคหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้ไมเ่กินกวา่จํานวนเงินท่ีมีอยูใ่นบญัชีของผู้ ถือบตัร 
5.2 ผู้ ถือบตัรสามารถทํารายการชําระค่าสาธารณปูโภค หรือค่าบริการต่างๆ ได้ตัง้แต่เวลา 00:00 น. - 22:00 น. หรือเวลาอื่นใด

ตามที่ธนาคารกําหนด 
5.3 ผู้ ถือบตัรรับทราบว่า ผู้ ถือบตัรสามารถโอนเงินจากบญัชีตนเองไปยงับุคคลอื่นและชําระบตัรเครดิตของธนาคาร ได้ไม่เกิน

วงเงินรวมสงูสดุตอ่วนัตามที่ธนาคารประกาศกําหนด  
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6. การใช้บตัรเดบิตกบัเคร่ืองเอทีเอ็ม ผู้ ถือบตัรจะได้รับใบแจ้งรายการบตัรเดบิต กรณีใบแจ้งรายการบตัรเดบิตหมด  เคร่ืองเอทีเอ็ม
จะแจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบ และผู้ ถือบตัรจะสามารถเลอืกใช้บริการตอ่ไปได้หากผู้ ถือบตัรกดตกลงรับทราบ   ทัง้นี ้ยกเว้นรายการฝาก
เงิน และ/หรือรายการโอนเงินไปเข้าบญัชีของบคุคลอื่นหรือบญัชีที่ธนาคารอื่น ท่ีธนาคารจะไมท่ํารายการฝากเงิน และ/หรือโอนเงิน
ดงักลา่วให้  ผู้ ถือบตัรตกลงและรับทราบว่า ผู้ ถือบตัรสามารถตรวจสอบยอดการทํารายการได้จากสมดุบญัชีเงินฝากและ /หรือใบ
แจ้งรายการใช้บตัรเดบิต   

7. เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ ถือบัตรพบข้อผิดพลาด หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดําเนินการใดๆ ภายใต้การ
ให้บริการตามข้อกําหนดและเง่ือนไขฉบบันี ้เป็นการชั่วคราว ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการ
ดําเนินการดงักล่าว ผู้ ถือบตัรสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ K- Contact Center  หมายเลข          02-8888888  เมื่อผู้ ถือบตัร
ดําเนินการตา่งๆ ตามกระบวนการท่ีธนาคารกําหนดครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะระงบัการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่
ธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ ถือบตัร โดยผู้ ถือบตัรยงัคงเป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึน้ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงบัการดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งดงักลา่ว ทัง้นี  ้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคําร้องขอ
ใดๆ ที่ขดัตอ่ข้อกําหนด/หลกัเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย   
ทัง้นี ้ผู้ ถือบตัรจะต้องให้ข้อมลูเร่ือง วนั เวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวนเงิน และลกัษณะธุรกรรม หรือข้อมลูอื่นใดตามที่ธนาคารร้อง ขอ
และธนาคารจะทําการสอบสวนตามที่ได้รับแจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) โดยยึดหลกัเกณฑ์ของทาง
ราชการ และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือธนาคาร 

8. ในกรณีการโอนเงิน  ผู้ ถือบตัรยอมรับว่าการให้บริการ และดําเนินการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ  ที่ธนาคาร
จดัขึน้เป็นการอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือบตัร ทัง้นี ้ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผู้ ถือบตัรในความเสียหายสืบเนื่องจากการใช้
บริการนี ้หาก (1) ธนาคารไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่อายดัหรือระงบัการชําระเงิน/โอนเงิน หรือไม่ระงบัเคร่ืองมือโอนเงินตามที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือบตัร ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบุในเง่ือนไขการใช้บริการฉบบันี ้และต่อมาเกิดรายการชําระเงิน /โอนเงินขึน้ หรือ (2) 
ธนาคารยงัมิได้สง่มอบเคร่ืองมือโอนเงินให้แก่ผู้ ถือบตัร และเกิดรายการชําระเงิน/โอนเงินโดยมิชอบขึน้ หรือ (3) เกิดรายการชําระ
เงิน/โอนเงินโดยมิชอบอนัมิใช่ความผิดของผู้ ถือบตัร หรือ (4) ธนาคารไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ชําระเงิน/โอนเงินของผู้ ถือบตัร จนเป็น
เหตใุห้ผู้ รับเงินไมไ่ด้รับเงินจากการชําระเงิน/โอนเงินโดยเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ระบใุนเง่ือนไขการใช้บริการฉบบั
นี ้เว้นแตก่ารไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่นัน้เกิดจากการท่ีผู้ ถือบตัรมีเงินในบญัชีไมพ่อ  และ/หรือธนาคารได้แจ้งให้ผู้ ถือบตัรทราบถึงความ
ขดัข้องของการชําระเงิน/โอนเงินก่อนหรือในขณะทําการชําระเงิน/โอนเงินอยูแ่ล้ว และ/หรือผู้ ถือบตัรปฏิบตัิผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลง
กบัธนาคาร 

9. ธนาคารสงวนสทิธิที่จะเพิ่มหรือยกเลิกเคร่ืองเอทีเอ็ม ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร กรณีที่ธนาคารให้บริการเพิ่มเติมใดๆ ธนาคาร
จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียด เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการของบริการนัน้ๆ ซึง่ผู้ ถือบตัรสามารถตรวจสอบได้ก่อนการใช้บริการ 
และเมื่อผู้ ถือบัตรตกลงใช้บริการนัน้ (ซึ่งจะต้องใช้บริการประกอบกับเคร่ืองมือโอนเงิน) ให้ถือว่าผู้ ถือบัตรตกลงผูกพันตาม
ข้อกําหนดและเง่ือนไขการให้บริการนัน้ๆ แล้ว โดยไมต้่องทําเอกสารหลกัฐานใดให้แก่ธนาคารอีกทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเดบิต เพื่อช าระค่าสนิค้า และ/หรือบริการ  

ซึ่งใช้กับบตัรเดบิตทุกประเภท 

1. ในการใช้บตัรเดบิตแทนเงินสดในการชําระคา่สนิค้าและ/หรือบริการ ผู้ ถือบตัรจะต้องแสดงและสง่มอบบตัรเดบิตให้ร้านค้า เพื่อให้
ร้านค้านําไปจัดทําหลกัฐานแสดงการใช้บตัรเดบิต รวมทัง้ลงนามในเอกสารต่างๆ  (กรณีที่ธนาคารกําหนดให้ลงนาม) ตามแบบ
และวิธีที่ธนาคาร/ร้านค้ากําหนด  เว้นแตใ่นการสัง่ซือ้สนิค้าและ/หรือบริการกบัร้านค้าที่ยอมรับการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
โดยวิธีการแจ้งหมายเลขบตัรเดบิตด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ ถือบตัรตกลงให้ถือว่าเอกสารและ /หรือข้อมลูการสัง่ซือ้
สินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าและ/หรือบริษัทบตัรเครดิตจดัทํา เป็นหลกัฐานแสดงการใช้บตัรเดบิตเพื่อชําระค่าสินค้าและ/หรือ
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บริการแทนเงินสดของผู้ ถือบตัร  และผู้ ถือบตัรตกลงให้ถือว่าเป็นคําสัง่ของผู้ ถือบตัรให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้าและ /หรือบริการ
ให้แก่ร้านค้า เมื่อร้านค้าเรียกเก็บเงินจากธนาคาร  

2. ผู้ ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือบตัรที่ผกูกบัหมายเลขบตัรเดบิตที่ผู้ ถือบตัรแจ้งกบัร้านค้า ได้ตามวิธี
และหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด โดยหากเป็นการชําระแบบเป็นรายงวด (Recurring) ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากตาม
จํานวนเงินและกําหนดเวลาที่ร้านค้าแจ้งมายงัธนาคารในแต่ละงวด และให้ถือว่าการหกัเงินนัน้เป็นการหกัที่ถูกต้อง และมีผล
ผกูพนัผู้ ถือบตัรโดยผู้ ถือบตัรไมต้่องให้ความยินยอม หรือทําเอกสารหลกัฐานอื่นใดให้แก่ธนาคารอีก ทัง้นี ้หากธนาคารไม่สามารถ
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วได้ ไมว่่าด้วยเหตใุดก็ตาม ซึง่รวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) ยอดเงินคงเหลอืในบญัชีเงินฝากไมพ่อหกั
เงิน หรือหมายเลขบตัรเดบิตที่ผู้ ถือบตัรแจ้งกบัร้านค้าถกูยกเลิกหรือถกูเปลี่ยนแปลงไปโดยผู้ ถือบตัรไม่ได้แจ้งการยกเลิกหรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเลข       บตัรเดบิตแก่ร้านค้า ธนาคารมีสิทธิระงบัการชําระค่าสินค้าและ/หรือบริการรายการดงักลา่วได้ 
และธนาคารจะไมด่ําเนินการหกัเงินซํา้ โดยให้ถือวา่การหกัเงินในครัง้นัน้ไมส่าํเร็จ  

3. ธนาคารจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากร้านค้าไม่ยอมรับบตัรเดบิต หรือไม่ยอมให้ผู้ ถือบตัรใช้บตัรเดบิตเพื่อชําระค่าสินค้ า
และ/หรือบริการ  

4. ในกรณีที่ผู้ ถือบตัรนําบตัรเดบิตไปซือ้สนิค้า และ/หรือบริการ หากสนิค้าที่ซือ้นัน้ชํารุดบกพร่องหรือเสยีหาย หรือผู้ ถือบตัรไมพ่งึพอใจ
ในบริการที่ได้รับ ผู้ ถือบตัรไมม่ีสทิธิเรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ  โดยเป็นหน้าที่ของผู้ ถือบตัรที่จะต้องไปเรียกร้องกบัร้านค้าเอง  

5. ผู้ ถือบตัรตกลงและรับทราบว่า การรับเปลี่ยนคืนสินค้าและ/หรือบริการ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดจากร้านค้านัน้ๆ ธนาคารไม่มี
สว่นเก่ียวข้องในการขอรับเปลีย่นคืนสนิค้าและ/หรือบริการแตอ่ยา่งใด ผู้ ถือบตัรจะต้องดําเนินการกบัร้านค้าเอง 

6. ในกรณีที่ธนาคารมีข้อตกลงกบัร้านค้าที่ให้ผู้ ถือบตัรสัง่ซือ้สินค้าและ/หรือใช้บริการที่ผู้ ถือบตัรเพียงแจ้งความประสงค์ ขอชําระค่า
สนิค้า/บริการ โดยการแจ้งหมายเลขบตัรเดบิต ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรให้ร้านค้าทําการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ผู้ ถือบตัร 
ตกลงดงันี ้
6.1 หากผู้ ถือบตัรทกัท้วงวา่ไมไ่ด้เป็นผู้สัง่ซือ้สนิค้าหรือไมไ่ด้เป็นผู้ขอรับบริการจากร้านค้าดงักลา่ว ธนาคารจะระงบัการเรียกเก็บ

เงินจากผู้ ถือบตัรทนัที หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ธนาคารจะคืนเงินให้กบัผู้ ถือบตัรทนัที เว้นแตธ่นาคารจะพิสจูน์ได้ว่า
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้เป็นการกระทําของผู้ ถือบตัรเองและใช้สทิธิเรียกคืนจากผู้ ถือบตัรในภายหลงั 

6.2 ไมเ่ป็นการตดัสทิธิของผู้ ถือบตัรที่จะขอยกเลกิการซือ้สนิค้าและ/หรือ/รับบริการ ภายในระยะเวลา 45 วนั นบัตัง้แต่วนัที่สัง่ซือ้
สินค้าหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถึงกําหนดการสง่มอบสินค้าและ/หรือ/บริการ ในกรณีที่มี
การกําหนดระยะเวลาสง่มอบสนิค้าและ/หรือ/บริการเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากผู้ ถือบตัรพิสจูน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้าและ/หรือ/
บริการ หรือได้รับแตไ่มต่รงกําหนดเวลา หรือได้รับแล้วแตไ่มค่รบถ้วน หรือชํารุดบกพร่อง หรือไมถ่กูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์ 
โดยธนาคารจะระงบัการเรียกเก็บเงินจากผู้ ถือบตัร หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็นการสัง่ซือ้สนิค้าและ/หรือ/บริการ
ภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กบัผู้ ถือบตัรภายในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ผู้ ถือบตัรแจ้ง  แต่ถ้าเป็นการสัง่ซือ้
สนิค้าและ/หรือบริการจากตา่งประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กบัผู้ ถือบตัรภายในระยะเวลา 60 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ ถือบตัรแจ้ง 

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง ส าหรับผู้ถอืบัตรเดบติที่มีความคุ้มครองการประกันภยัอุบตัิเหตุ 

1. ผู้มีสทิธิได้รับความคุ้มครอง: ผู้ ถือบตัรเดบิตซึง่มีช่ือเป็นเจ้าของบญัชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแส รายวนั ในนามบคุคลธรรมดาเพียง
คนเดียวที่ผกูกบับตัร    (ยกเว้นบญัชีร่วม, บญัชีร้านค้าโดยผู้ฝากคนเดียว, บญัชีคณะบคุคล, บญัชีนิติบคุคล, บญัชี....เพื่อ....) และ
มีอายุ ณ วนัสมคัรบตัร ตัง้แต่อายุ 12 ปี บริบูรณ์ (ตามวันเดือนปีเกิด)-65 ปี (ตามปีเกิด) โดยนับตามที่ระบุในบตัรประจําตัว
ประชาชน  หรือ Passport (กรณีชาวตา่งชาติ) 
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ผู้ ถือบตัร 1 ราย สามารถถือบตัรเดบิตทกุประเภทที่มีความคุ้มครองการประกันภยัอุบตัิเหตุภายใต้บตัรเดบิตดงักลา่วได้
รวมกันสงูสดุไม่เกิน 5 ใบ (ซึ่งต่อไปนี ้จะรวมเรียกว่า “บัตรเดบิตที่มีความคุ้มครองอุบัติเหตุ”) ขอบเขตความคุ้มครอง: การ
เสยีชีวิต สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหตภุายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัิเหตกุลุม่(อบ.1)  

2. คํานิยาม: 
2.1 อบุตัิเหต ุหมายความถึง เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้อยา่งฉบัพลนัจากปัจจยัภายนอกร่างกาย และทําให้เกิดผลที่ผู้ เอาประกนัภยัมิได้

เจตนาหรือมุง่หวงั 
2.2 ความบาดเจ็บ หมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกายอนัเป็นผลโดยตรงจากอบุตัิเหต ุซึ่งเกิดขึน้โดยเอกเทศ และโดยอิสระ

จากสาเหตอุื่น 
2.3 การสญูเสยีอวยัวะ หมายถึง  การถกูตดัออกจากร่างกายตัง้แตข้่อมือ หรือข้อเท้าและให้รวมหมายถึง การสญูเสียสมรรถภาพ

ในการใช้งานของอวยัวะดงักลา่วข้างต้นโดยสิน้เชิงและมีข้อบง่ชีท้างการแพทย์วา่ไมส่ามารถกลบัมาใช้งานได้อีกตอ่ไป โดยจะ
จ่ายคา่ทดแทนเพียงรายการท่ีสงูสดุรายการเดียวตามข้อตกลงคุ้มครอง(อบ.1) 

2.4 การสญูเสยีสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไมม่ีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป 
2.5 ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง หมายความถึง ทพุพลภาพถึงขนาดไมส่ามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจําและอาชีพ

อื่นๆ ได้โดยสิน้เชิงตลอดไป 
2.6 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล : ถ้าการบาดเจ็บท่ีได้รับทําให้ผู้มีสทิธิได้รับความคุ้มครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์

หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาลซึ่งเกิดขึน้ภายใน 52 สปัดาห์นบัแต่วันเกิดอุบัติเหตุ  จะจ่ายค่าทดแทนสําหรับ
คา่ใช้จ่ายที่จําเป็นและสมควรซึง่เกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลจําเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สําหรับค่า
ห้องสําหรับผู้ ป่วยใน  ค่าห้องสงัเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลให้ตามจํานวนเงินที่จ่ายจริงทัง้นีไ้ม่เกิน
จํานวนเงินเอาประกนัภยัที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภยัรายละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภยัอุบตัิเหตุกลุม่ (แบบ
พิเศษ) 

2.7 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหวา่งการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล : การบาดเจ็บที่ได้รับทําให้ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
ต้องเข้ารับการรักษาตวัเป็นผู้ ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้อง
ลงทะเบียนเป็นผู้ ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉยัและคําแนะนําจากแพทย์ตามข้อบ่งชีซ้ึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมสาํหรับการรักษาการบาดเจ็บนัน้ๆ  รายละเอียดตามกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัิเหตกุลุม่(แบบพิเศษ) 

3. การประกันภัยนี ้ให้การคุ้มครองความสูญ เสียหรือ เสียหายอนัเกิดจากความบาดเจ็บ ทางร่างกายของ                    ผู้ เอา
ประกนัภยัโดยอบุตัิเหตแุละทําให้เกิดผลดงัตอ่ไปนี ้
3.1  การเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง อันเนื่องมาจากอุบตัิเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ

กรมธรรม์ อบ.1  
3.2 การเสยีชีวิต สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง อนัเนื่องมาจากการถกูฆาตกรรมหรือถกู     ทําร้ายร่างกาย

โดยเจตนา 
3.3 การเสยีชีวิต สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง อนัเนื่องมาจากการขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
3.4 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3.5 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ 
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4. รายละเอียดความคุ้มครอง 

หมายเหตุ : ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภยัเท่านัน้ 
                         : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะ นายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547 
 

                          : รับประกันภยัโดย บริษัท เมืองไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) 
                 : จ ากัดสิทธิประโยชน์สูงสุดไม่เกินคนละ 5 บัตร       

 

บริษัทผู้ รับประกนัภยั ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณารับประกนัภยั หรือปฏิเสธการรับประกนัภยัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทผู้ รับประกนัภยั
เป็นผู้ กําหนด รวมทัง้การบอกเลิกความคุ้มครองหากมีเหตุแห่งการบอกเลิกตามเง่ือนไขกรมธรรม์หรือตามที่บริษัทผู้ รับประกันภัย
พิจารณาเห็นสมควร 

 กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบัติเหตุทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 
1,000,000 บาท/คน 

 กรณีการเสยีชีวิต สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากการถกูฆาตกรรม หรือทําร้ายร่างกายโดยเจตนา จะ
ได้รับความคุ้มครองไมเ่กิน 150,000 บาท/คน 

 กรณีการเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิงจากการขบัขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับ
ความคุ้มครองไมเ่กิน 150,000 บาท/คน 

 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตจุะได้รับความคุ้มครองไมเ่กิน 25,000 บาท/คน /อบุตัิเหต ุ

 ข้อตกลงความคุ้มครอง 
จํานวนเงินเอาประกนัภยั 

ตอ่บตัรเดบติ 
 

 

1. การเสียชีวิต  สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอุบตัิเหตุทัว่ไปที่

มิได้ระบไุว้เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์(อบ.1) 
  

 

  - ทนุประกนัภยัขัน้ตํ่า 100,000 บาท  

 

 - บวกวงเงินความคุ้มครอง 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของบญัชีที่ผูกกับบตัรใน

เดือนก่อน 
xxx 

 

 
 - บวกวงเงินความคุ้มครอง 10 เทา่ของยอดเงินรูดซือ้สนิค้าผา่นบตัรทัง้หมดในเดือนก่อน xxx 

 

  - ผลประโยชน์รวมสงูสดุตอ่บตัรไมเ่กิน 200,000 บาท  

 

2. การเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากการถูกฆาตกรรม

หรือถกูทําร้ายร่างกายโดยเจตนา หรือจากการขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
30,000 บาท 

 

 3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุ(ตอ่อบุตัิเหต)ุ 5,000 บาท  

 

4. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลอนัเนื่องมาจาก

อุบตัิเหตุ(สงูสดุไม่เกิน 30วนัต่ออุบตัิเหตุ) กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตัิเหตุ

ทัว่ไป 

300 บาท/วนัคุ้มครองสงูสดุ30วนั/

อบุตัิเหต ุ
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 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตวัในโรงพยาบาลจากอบุตัิเหตทุัว่ไป 300 บาท/วนั คุ้มครองสงูสดุ30 วนั/
อบุตัิเหต ุจะได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 45,000 บาท/คน/อบุตัิเหต ุ

5. อาณาเขตความคุ้มครอง : ตลอด 24 ชัว่โมง ทัว่โลก 
6. ผู้ ถือบตัรที่ได้รับความคุ้มครองการประกนัภยัอบุตัิเหตุ 

6.1 ผู้ ถือบตัรที่มีคณุสมบตัิตามเง่ือนไขที่ธนาคารกําหนด ในข้อ 1 จะได้รับสิทธิความคุ้มครองตัง้แต่วนัที่สมคัรบตัรและได้รับสิทธิ
ความคุ้มครองต่อเนื่องทุกๆ ปี ในกรณีที่ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรายปีบตัรจากบญัชีเงินฝากที่ผูกกับบตัรได้จนกว่าบตัร
หมดอาย ุ

6.2 กรณีบตัรชํารุด สูญหาย บัตรหมดอายุ และผู้ ถือบตัรทําบัตรแทนบัตรเดิม จะได้รับสิทธิความคุ้มครองตัง้แต่วนัที่ทําบัตร
ทดแทนบตัรเดิม 

6.3 ในกรณีที่ระบบไม่สามารถหักบญัชีเพื่อชําระค่าธรรมเนียมรายปีได้ และผู้ ถือบตัรทํารายการชําระค่าธรรมเนียมรายปี ตาม
ขัน้ตอนท่ีธนาคารกําหนด จะได้รับสทิธิความคุ้มครองตัง้แตว่นัท่ีชําระคา่ธรรมเนียมรายปี 

7. ผู้ ถือบตัรที่ไมไ่ด้รับความคุ้มครองการประกนัอบุตัิภยัเหตุ 
7.1  ผู้ ถือบตัรอายตุํ่ากว่า 12 ปีบริบรูณ์ (ตามวนัเดือนปีเกิด) หรืออายเุกินกว่า 65 ปี (ตามปีเกิด) ณ วนัสมคัรบตัร โดยนบัตามที่

ระบใุนบตัรประจําตวัประชาชน  หรือ Passport (กรณีชาวตา่งชาติ) โดยที่บตัรเดบิตยงัคงชําระคา่ธรรมเนียมบตัรในอตัราปกติ
ที่ธนาคารกําหนด 

7.2 ผู้ ถือบตัรยกเลกิหรืออายดับตัร 
7.3 บญัชีเงินฝากที่ผกูกบับตัรถกูปิดบญัชี โดยผู้ ถือบตัร หรือโดยระบบของธนาคารที่เกิดจากบญัชีเงินฝากมีเงินคงเหลือในบญัชี

ตํ่ากวา่จํานวนเงินขัน้ตํ่าที่ธนาคารกําหนด หรือไม่มีการฝากถอนเกินกว่า 1 ปี ธนาคารหกัค่าบริการรักษาบญัชีตามจํานวนที่
ธนาคารกําหนด และธนาคารพิจารณาปิดบญัชีเงินฝากในกรณีไมม่ีเงินฝากเหลอืในบญัชี 

7.4 ธนาคารระงบัการใช้บตัร เพิกถอนการใช้บตัร หรือปฏิเสธการใช้ หรือเรียกบตัรคืนตามข้อ 17  
7.5 ระบบตดัคา่ธรรมเนียมรายปีบตัรไมไ่ด้ เช่นเงินในบญัชีไมพ่อชําระคา่ธรรมเนียม 
7.6 ผู้ ถือบตัรใช้สทิธิความคุ้มครองการประกนัภยัอบุตัิเหตสุาํหรับผู้ ถือบตัรแล้ว 

8. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง: 
8.1 ความสญูเสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกิดจาก หรือสบืเนื่องจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี  ้

8.1.1 การกระทําของผู้ ถือบัตรท่ีได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ 
“ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธ์ิสรุา” หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือดผู้ ถือบตัรแล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 150 
มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 

8.1.2 การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง 
8.1.3 การได้รับเชือ้โรค ปรสิต  เว้นแต่การติดเชือ้โรค หรือบาดทะยกั หรือโรคกลวันํา้ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อบุตัิเหต ุ
8.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศลัยกรรม เว้นแต่ที่จําเป็นจะต้องกระทํา เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยันี ้และได้กระทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัภยั 
8.1.5 การแท้งลกู 
8.1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแตก่ารรักษาที่ได้เกิดขึน้ภายใน 7 วนันบัจากวนัเกิดอบุตัิเหต ุ
8.1.7 การเปลีย่นหรือใสฟั่นปลอม การครอบฟัน ทนัตกรรมประดิษฐ์  
8.1.8 อาหารเป็นพิษ 
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8.1.9 การปวดหลงั อนัมีสาเหตมุาจาก หมอนรองกระดกูสนัหลงัเคลื่อนทบัเส้นประสาท (Disc herniation) กระดกูสนัหลงั
เลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสนัหลงัเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสนัหลงัเสื่อม 
(Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูก สนัหลงัส่วน   Pars interarticularis 
(Spondylosis) เว้นแต่มีการแตกหัก (fracture) หรือเคลื่อน(dislocation) ของกระดูกสนัหลัง    อันเนื่องมาจาก
อบุตัิเหต ุ

8.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศตัรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ
ประกาศสงครามหรือไมก็่ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึง่หมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศยัอยู่ในประเทศเดียวกนั 
การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนดัหยดุงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร    การประกาศกฎ
อยัการศกึ หรือเหตกุารณ์ใดๆ ซึง่จะเป็นเหตใุห้มีการประกาศหรือคงไว้ซึง่กฎอยัการศกึ 

8.1.11 การก่อการร้าย 
8.1.12 การแผรั่งส ีหรือการแพร่กมัมนัตภาพรังสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร์ หรือจากกากนิวเคลยีร์ใดๆ     อนัเนื่องมาจากการเผา

ไหม้ของเชือ้เพลงินิวเคลยีร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แหง่การแตกแยกตวัทางนิวเคลยีร์ซึง่ดําเนินติดตอ่ไปด้วยตวัเอง 
8.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดใน

กระบวนการนิวเคลยีร์ได้ 
8.2 ความสญูเสยี หรือความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้ในเวลาตอ่ไปนี ้

8.2.1 ขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองแขง่รถหรือแขง่เรือทกุชนิด แขง่ม้า แขง่สกีทกุชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย    แข่งสเก็ต ชกมวย 
โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)   ขณะกําลงัขึน้หรือกําลงัลง   หรือโดยสารอยู่ในบอลลนู หรือเคร่ืองร่อน 
เลน่บนัจีจ้ัม๊พ์ ดํานํา้ที่ต้องใช้ถงัอากาศและเคร่ืองช่วยหายใจใต้นํา้ 

8.2.2 ขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองขบัขี่ หรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ 
8.2.3 ขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองกําลงัขึน้หรือกําลงัลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุก

ผู้ โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ 
8.2.4 ขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองขบัขี่หรือปฏิบตัิหน้าที่เป็นพนกังานประจําอากาศยานใดๆ 
8.2.5 ขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่นยัว่ยใุห้เกิดการทะเลาะวิวาท          
8.2.6 ขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนกั หรือขณะถกูจบักมุ หรือหลบหนีการจบักมุ  
8.2.7 ขณะที่ผู้ ได้รับความคุ้มครองปฏิบตัิหน้าที่เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมคัร  

9. ทนุประกนัภยัขัน้ตํ่า 100,000 บาท และสงูสดุ 200,000 บาทต่อบตัร คํานวณสว่นเพิ่มที่ (ผู้ ถือบตัร) แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากนัโดย
พิจารณาจาก 
9.1 ยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ของบญัชีที่ผกูกบับตัรในเดือนก่อน 

 กรณีบตัรผกูบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ จะพิจารณาจากยอดเงินคงเหลือในบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 จนถึงวนัที่ 30 หรือ 31 ใน
เดือนก่อนหน้าประสบอบุตัิเหต ุโดยนํายอดเงินทกุวนัมาบวกกนั และหารด้วย 30 หรือ 31 ขึน้อยูก่บัจํานวนวนัในเดือน 

 กรณีบตัรผกูบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะพิจารณาจาก บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัที่ไม่เกินจํานวนเงินที่มีอยู่ในบญัชี
ของผู้ฝาก (ไมร่วมวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี OVERDRAFT) (ถ้ามี) ตัง้แตว่นัท่ี 1 จนถึงวนัท่ี 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหน้า โดย
นํายอดเงินทกุวนัมาบวกกนั และหารด้วย 30 หรือ 31 ขึน้อยูก่บัจํานวนวนัในเดือน 

 กรณีบตัรผกูกบัทัง้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั   จะพิจารณาจากยอดเงินคงเหลือในบญัชี
ออมทรัพย์เทา่นัน้ 

 กรณีบตัรผกูบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และมียอดคงเหลือในบญัชีไม่ครบ 30 หรือ 31 วนั 
ในเดือนก่อนหน้าประสบอบุตัิเหต ุจะนํายอดเงินทกุวนัมาบวกกนัและหารด้วย 30 หรือ 31 ขึน้อยูก่บัจํานวนวนัในเดือน 
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 ธนาคารสงวนสทิธ์ิคํานวณยอดเงินคงเหลอืเฉลีย่ของบญัชีที่ผกูกบับตัรนบัตัง้แตว่นัท่ีสมคัรบตัรแล้วเทา่นัน้ 
9.2 ยอดใช้จ่ายซือ้สนิค้าผา่นบตัร 

 พิจารณาจากยอดการใช้จ่ายผา่นบตัร ตัง้แตว่นัท่ี 1 จนถึงวนัท่ี 30 หรือ 31 ในเดือนก่อนหน้าประสบอบุตัิเหต ุ

 กรณีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จะพิจารณาจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัสําหรับจํานวนเงินที่มีอยู่ในบญัชีของผู้ฝาก
และรวมวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี OVERDRAFT (ถ้ามี) 

 เฉพาะรายการซือ้สนิค้าที่ร้านค้าเรียกเก็บเงินเข้ามายงัธนาคารแล้วเทา่นัน้ 
10. ผู้ รับประโยชน์ตามความคุ้มครองการประกันภยัอบุตัิเหตไุด้แก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย (ทายาทโดยธรรม) ตามลําดบัหรือ

บคุคลที่ได้ระบช่ืุอเฉพาะเจาะจง 
11. กรณีผู้ ถือบตัรใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงจากอบุตัิเหตุ

ทัว่ไป หรือจากการถกูฆาตกรรม/ถกูทําร้ายร่างกายโดยเจตนา หรือจากการขบัขี่/โดยสารรถจกัรยานยนต์ไปแล้ว ธนาคารขอสงวน
สิทธิยกเลิกบัตรที่ใช้สิทธิดังกล่าว และให้ถอืว่าความคุ้มครองตามบัตรในทุกกรณีสิน้สุดลงทันทีนับแต่วันที่ ผู้ถือบัตรใช้
สิทธิข้างต้น    

12. หลกัฐานประกนัภยัที่ผู้ ถือบตัรจะได้รับและการระบช่ืุอผู้ รับประโยชน์ 
12.1 หลกัฐานประกนัภยั : ผู้ ถือบตัรสามารถใช้บตัรเดบิตที่มีความคุ้มครองประกนัภยัใบนัน้ๆ เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในการเอา

ประกนัภยัอบุตัิเหตภุายใต้เง่ือนไขของบริการ 
12.2 ผู้ รับประโยชน์ : ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายตามลําดบั หรือบุคคลที่ได้ระบุช่ือเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภยั

ต้องการระบ ุแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ช่ือผู้ รับผลประโยชน์  ติดต่อ CALL CENTER ของ บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั 
(มหาชน) (“บริษัท”) โทรศพัท์หมายเลข 1484 

13. การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนกรณีผู้ เอาประกนัภยั เสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง ผู้ รับประโยชน์ หรือ ผู้จดัการมรดก หรือ
ทายาทโดยธรรม ติดต่อ CALL CENTER ของบริษัทเมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โทรศพัท์หมายเลข 1484 
ศนูย์บริการด้านสนิไหม   โทรศพัท์ 0-2290-3388 พร้อมแจ้ง ช่ือ นามสกลุและหมายเลขบตัรเดบิต หมายเลขโทรศพัท์ พร้อมเตรียม
เอกสารจดัสง่ให้แก่บริษัท  เลขท่ี 252 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ผู้ เอาประกนัภยั (ผู้ ถือ
บตัร)เสยีชีวิตหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง โดยเอกสารประกอบด้วย 
13.1  กรณีทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง 

 แบบฟอร์มใบเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนของบริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 ใบรับรองแพทย์ ระบสุาเหตกุารบาดเจ็บและอวยัวะที่สญูเสยีโดยชดัเจน 
 ฟิล์มเอ็กซเรย์หรือผลการอา่นฟิล์ม 
 รูปถ่ายเต็มตวัและอวยัวะที่สญูเสยีของผู้ เรียกร้องสทิธิความคุ้มครอง 
 สาํเนาบตัรประชาชน 
 สาํเนาประวตัิการรักษาพยาบาล 
 สาํเนาบตัรเดบิตที่มีความคุ้มครองประกนัภยั ซึง่มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัช่ือผู้ ถือบตัรกบัธนาคาร 
 สาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวนัท่ีผกูกบับตัร 

13.2 กรณีเสยีชีวิต 
 แบบฟอร์มใบเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนของบริษัทเมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 สาํเนาใบชนัสตูรพลกิศพ รับรองสาํเนาโดยหนว่ยงานท่ีออก 
 สาํเนาใบรายงานการผา่ศพ รับรองสาํเนาโดยหนว่ยงานท่ีออกในกรณีที่มีการผา่ศพพิสจูน์ 
 สาํเนาใบรับรองการเสยีชีวิต รับรองสาํเนาโดยหนว่ยงานท่ีออก 
 สาํเนาบนัทกึประจําวนัของตํารวจรับรองสาํเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี 
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 สาํเนาใบมรณะบตัร รับรองสาํเนาโดยหนว่ยงานท่ีออก 
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ เสียชีวิต และผู้ รับผลประโยชน์ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ เสียชีวิตและผู้ รับ

ผลประโยชน์ รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับผลประโยชน์ 
 สาํเนาบตัรเดบิตที่มีความคุ้มครองประกนัภยั ซึง่มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัช่ือผู้ ถือบตัรกบัธนาคาร 
 สาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวนัท่ีผกูกบับตัร 

13.3 กรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิความคุ้มครอง และเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบรูณ์ บริษัทจะดําเนินการจ่าย     ค่าสินไหมให้ผู้ รับ
ผลประโยชน์ภายใน 7 วนัทําการ 

14. การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุ 
14.1 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอบุตัิเหตใุนโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือบริษัทฯ ทัง้กรณีผู้ ป่วยใน (IPD) และ/หรือ 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) ผู้ ถือบตัรสามารถขอใช้บริการได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือ TPA และบริษัทได้ โดยไม่ต้องสํารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาล แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินจากวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับความคุ้มครอง โดยแสดงบตัรเดบิตที่มีความคุ้มครอง
ประกนัภยั และ บตัรประจําตวัประชาชน หรือ PASSPORT (กรณีชาวตา่งชาติ) ของผู้ ถือบตัร 
เว้นแต่ภายใน 5 วันท าการนับจากวันที่ สมัครท าบัตรเดบิตที่ มีความคุ้มครอง หากผู้ถือบัตรเข้ารับการ 
รักษาพยาบาล ผู้ถือบัตรจ าต้องท าการส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน โดยสามารถเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 14.2 

14.2 กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอบุตัิเหตใุนโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือบริษัทฯ ผู้ ถือบตัรจะต้องสํารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไปก่อน ให้ติดต่อ CALL CENTER ของ บริษัท เมืองไทยประกนัภยัจํากดั (มหาชน) โทรศพัท์หมายเลข 1484 
พร้อมแจ้ง ช่ือ นามสกลุ  หมายเลขบตัรเดบิต  หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อ พร้อมเตรียมเอกสารจดัสง่ให้แก่บริษัท เลขที่ 252 ถ.
รัชดาภิเษก   ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ี       ผู้ ถือบตัรเข้ารักษาพยาบาล โดยมีเอกสารดงันี ้
 ใบรับรองแพทย์ฉบบัจริง ระบสุาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตุ 
 ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง 
 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน และ/ หรือ สาํนาบตัรประจําตวัอื่นๆท่ีทางราชการออกให้ของผู้ ถือ 
 บตัรสาํเนาบตัรเดบิตที่มีความคุ้มครองประกนัภยั ซึง่ มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัช่ือผู้ทําบตัรกบัธนาคาร 
 สาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวนัท่ีผกูกบับตัร 

14.3 กรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิความคุ้มครอง และเอกสารต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดําเนินการจ่ายค่าสินไหมให้ผู้ รับ
ผลประโยชน์ภายใน 7 วนัทําการ 

15. การเรียกร้องผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหวา่งการรักษาตวัในโรงพยาบาลจากอบุตัิเหตทุัว่ไป  300 บาท/วนัคุ้มครองสงูสดุ 30 
วนั/คนโดยมีเอกสารดงันี ้
 สาํเนาใบรับรองแพทย์ 
 สาํเนาใบเสร็จ หรือใบสรุปคา่รักษาพยาบาลท่ีระบรุายละเอียดคา่ใช้จ่ายและจํานวนวนั 
 สาํเนาประวตัิการรักษาสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน และ/ สาํเนาบตัรประจําตวัอื่นๆท่ีทางราชการออกให้ของผู้ ถือบตัร 
 สาํเนาบตัรเดบิตที่มีความคุ้มครองประกนัภยั ซึง่มีหมายเลขบนบตัรตรงกบัช่ือผู้ทําบตัรกบัธนาคาร 
 สาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวนัท่ีผกูกบับตัร 
การแจ้งอุบัติเหตุ:จะต้องแจ้งให้บริษัทเมืองไทยประกนัภยั จํากดั(มหาชน)ทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที่มีการ

เสยีชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทนัที เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่ามีเหตจํุาเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจ้งได้ข้างต้น แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สดุ เท่าที่
สามารถกระทําได้ 

การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย:ให้สง่หลกัฐาน กรณีเรียกร้องค่าทดแทนจากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพให้ส่ง
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัเสยีชีวิตหรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทพุพลภาพ สว่นในกรณีเรียกร้องคา่ทดแทนอยา่งอื่นให้สง่หลกัฐานภายใน180 วนั นบั
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จากวนัที่เกิดอบุตัิเหต ุแต่การไม่เรียกร้องดังกลา่วภายในกําหนดไม่ทําให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตอุนัไม่
สามารถเรียกร้องภายในกําหนดและได้ทําการเรียกร้องโดยเร็วที่สดุแล้ว 

หมายเหตุ : ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภยัอุบัติเหตุกลุ่ม (แบบพิเศษ) 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข ส าหรับผู้ถอืบัตรเดบติพืน้ฐาน  (K-Basic Debit Card) 

1. บตัรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card)  เป็นบตัรเดบิตที่ใช้บริการร่วมกบับญัชีเงินฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account)  
เทา่นัน้   

2. บญัชีเงินฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 1 บญัชี สามารถผกูบตัรเดบิตพืน้ฐาน(K-Basic Debit Card)  ได้  1 บตัรเทา่นัน้  
3. ผู้ ถือบตัรตกลงชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ออกบตัรใหม่  และค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับบตัรเดบิตพืน้ฐาน      (K-Basic Debit 

Card)  ที่ผกูกบับญัชีเงินฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) ตามอตัราที่ธนาคารกําหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่บญัชีเงินฝากพืน้ฐาน
ถกูเปลีย่นแปลงรูปแบบบญัชีเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์    ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการเปิดบญัชีและใช้บญัชีเงินฝากพืน้ฐาน  
ผู้ ถือบตัรตกลงชําระคา่ธรรมเนียมรายปีบตัรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card)    ตามประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมสาํหรับบตัรเด
บิตของธนาคารกสกิรไทย โดยตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่ผกูกบับตัรเดบิตพืน้ฐาน (K-Basic Debit Card)  
เมื่อครบรอบปีการเป็นผู้ ถือบตัรเดบิตพืน้ฐาน   (K-Basic Debit Card)  และผู้ ถือบตัรตกลงจะนําเงินเข้าบญัชีไว้ก่อนกําหนดเวลาที่
ธนาคารกําหนด เพื่อให้ธนาคารสามารถดําเนินการหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วตามข้อตกลงนีไ้ด้ 

 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขบตัรเดบิตแมงมุมกสกิรไทยในส่วนของการใช้งานในระบบรถไฟฟ้า 

 บตัรเดบิตแมงมมุกสกิรไทย   ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บัตร”  เป็นบตัรที่สามารถใช้เป็นบตัรโดยสารในระบบรถไฟฟ้าในสายเฉลิม
รัชมงคล (สายสนีํา้เงิน)  สายฉลองรัชธรรม (สายสมีว่ง) รวมถึงเส้นทางอื่นๆ และระบบคมนาคมขนสง่ในอนาคต ตามโครงการตัว๋ร่วม
บตัรแมงมมุ  ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ระบบรถไฟฟ้า” ภายใต้ข้อกําหนดในการใช้ระบบรถไฟฟ้าที่ได้ประกาศไว้  

1. ธนาคารให้บริการออกบตัร ผา่นระบบ K Plus หรือสาขาของธนาคารท่ีให้บริการ กรณีที่บตัรชํารุดจากการใช้งานหรือการเก็บรักษา
ของผู้ ถือบตัร ทําให้ไมส่ามารถทําธุรกรรมทางการเงิน หรือไมส่ามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้าได้ตามปกติ ผู้ ถือบตัรสามารถขอ
ออกบตัรใหม่  โดยคิดค่าธรรมเนียมทําบตัรและค่าธรรมเนียมรายปี เป็นไปตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมบริการของธนาคาร 
ทัง้นี ้ธนาคารจะทําการยกเลกิบตัรเก่าและผู้ ถือบตัรสามารถขอคืนมลูคา่การเดินทางคงเหลอืในบตัรเก่าได้ ตามข้อ 2.5 

 

2. เงื่อนไขการใช้บัตรในระบบรถไฟฟ้า 
2.1 ประเภทบัตร   บตัรร่วมธุรกิจ (Co-Brand Card) ในการทําบตัรใหม ่มลูคา่การเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเทา่กบั 0 บาท  
2.2 การเติมมูลค่าในบัตรเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า  ผู้ ถือบัตรสามารถเติมมูลค่าในบัตรเพื่อใช้เดินทางในระบบ

รถไฟฟ้า ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “มูลค่าการเดินทาง” ได้ที่ห้องออกบตัรโดยสารในสถานีรถไฟฟ้า ในเวลา     ทําการ ตาม
เง่ือนไขที่การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “รฟม.” กําหนด โดยต้องเติมเป็นมลูคา่ขัน้ตํ่าเทา่กบั 
100 บาท สามารถเพิ่มขึน้ได้เป็นจํานวนเทา่ของ  100 บาท  และวงเงินในบตัรจะต้องไมเ่กิน 10,000 บาท  

2.3 การใช้บัตรเดินทางในระบบรถไฟฟ้า   
 ผู้ ถือบตัรสามารถใช้บตัรเดนิทางในระบบรถไฟฟ้า ด้วยการแตะบตัรผา่นเข้า-ออกทางประตอูตัโนมตัิตามประกาศ เงื่อนไข 

ระเบียบ และข้อกําหนดของ รฟม.  
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 บตัรไมม่ีคา่มดัจําบตัร  และไมส่ามารถมีมลูคา่ติดลบได้ ดงันัน้หากมีการเดินทางเกินกว่ามลูค่าคงเหลือภายในบตัร ผู้ ถือ
บตัรจะต้องเติมเงินให้มลูคา่บนบตัรคงเหลอืมากกวา่มลูคา่การเดินทางเสยีก่อน จึงสามารถออกจากระบบรถไฟฟ้าได้   

 กรณีหยดุใช้งานบตัรในระบบรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลาเกิน  2 ปี นบัจากวนัที่เดินทางครัง้สดุท้าย จะไม่สามารถใช้บตัร
เดินทางได้ ผู้ ถือบตัรต้องนําบตัรมาเติมมลูค่าเดินทางที่ห้องออกบตัรโดยสารก่อน จึงสามารถเดินทางได้ ทัง้นีม้ลูค่าการ
เดินทางคงเหลอืในบตัรก่อนหน้าการเติมมลูคา่ยงัคงใช้ได้  

 กรณีมีข้อสอบถามเร่ืองการใช้บตัรเดินทางในระบบรถไฟฟ้า โปรดติดต่อ ศนูย์บริการข้อมลู รฟม.           (Call Center) 
โทรศพัท์ หมายเลข 02-7164044  ในวนัและเวลาทําการ วนัจันทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08:00 น. - 17:00 น.  ยกเว้น
วนัหยดุราชการ และวนัหยดุตามธรรมเนียมของ รฟม.  

2.4 กรณีเกิดปัญหาในการใช้บัตรระหว่างเดินทางในระบบรถไฟฟ้า   ผู้ ถือบตัรสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่   ห้องออกบตัร
โดยสาร โดยผู้ ถือบตัรจะต้องชําระคา่โดยสารตามระเบียบของ รฟม. ทัง้นี ้หากบตัรดงักลา่วยงัไม่สามารถใช้เดินทางได้ในครัง้
ตอ่ไป ผู้ ถือบตัรสามารถติดตอ่สาขาของธนาคารท่ีให้บริการ   

2.5 กรณีบัตรหาย ช ารุด ถกูยดึ หมดอายุ หรือยกเลิกบัตร และการขอคืนมูลค่าการเดินทาง 
 เน่ืองจาก บตัรเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคาร กรณีบตัรหาย ชํารุด ถกูยึด หมดอาย ุหรือยกเลิกบตัร ผู้ ถือบตัรสามารถติดต่อ

สาขาธนาคาร เพื่อดําเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบตัิงานของธนาคาร 
 กรณีบตัรชํารุดหรือยกเลกิบตัรเฉพาะการใช้งานในสว่นการทําธุรกรรมการเงินกบัธนาคาร ผู้ ถือบตัรยงัคงสามารถใช้บตัร 

เป็นบตัรโดยสารในระบบรถไฟฟ้าได้ตามปกติ เนื่องจากการใช้บตัรเพื่อทําธุรกรรมทางการเงินเป็นคนละสว่นกบัการใช้
บตัรเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า 

 อยา่งไรก็ดี กรณีที่ผู้ ถือบตัรแจ้งความประสงค์ขอคืนมลูคา่การเดินทางที่คงเหลืออยู่ในบตัร ธนาคารจะทําการยกเลิกการ
ใช้งานบตัรทัง้ในสว่นการทําธุรกรรมทางการเงินและแจ้ง รฟม. ให้ทําการยกเลกิบตัรเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้าทนัที 

 กรณีบัตรเสีย/ชํารุดและผู้ ถือบัตรต้องการขอคืนมูลค่าการเดินทาง ผู้ ถือบัตรจะต้องคืนบัตรที่เสีย/ชํารุด ที่สาขาของ
ธนาคารที่ให้บริการ เพื่อยกเลิกบตัรในระบบธนาคารและทําลายบตัรพร้อมกรอกใบคําขอคืนมูลค่าการเดินทาง โดย
ธนาคารจะแจ้ง รฟม. ให้ตรวจสอบมลูค่าการเดินทางคงเหลือภายใน 7 วนัทําการ (“วันท าการ” หมายถึง วนัที่มิใช่วนั
เสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยไมไ่ด้ประกาศให้เป็นวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์) นบัจากวนัที่
ได้รับใบคําขอฯ และธนาคารจะคืนมลูคา่การเดินทางคงเหลอืในบตัรให้ผู้ ถือบตัรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีธนาคาร
ได้รับการยืนยนัมลูคา่การเดินทางคงเหลอืในบตัร จาก รฟม. ทัง้นี ้การตรวจสอบมลูค่าการเดินทางคงเหลือในบตัร
เป็นไปตามข้อมลูและการประมวลผลของ รฟม. ธนาคารเป็นเพียงตวักลางในการคืนมลูคา่การเดินทางคงเหลอืให้แก่ผู้ ถือ
บตัรเทา่นัน้ กรณีผู้ ถือบตัรมีข้อสงสยัเก่ียวกบัมลูคา่การเดินทางคงเหลอื สามารถติดตอ่สอบถามช่องทางข้างต้น 

 กรณีบตัรสญูหาย หรือไมม่ีบตัรไปแสดงกบัเจ้าหน้าที่ธนาคารท่ีให้บริการ  ผู้ ถือบตัรไมส่ามารถขอคืนมลูคา่การเดินทางได้   
โดยสามารถอายดับตัรในสว่นการใช้งานทําธุรกรรมทางการเงินท่ีผกูกบับญัชีธนาคาร ผ่านแอปพลิเคชัน่ K PLUS, สาขา
ของธนาคาร หรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมที่   K-Contact  Center  โทร 02-8888888 

 กรณีบตัรถูกยึดที่เคร่ืองเอทีเอ็มและผู้ ถือบตัรประสงค์จะยกเลิกบตัรดงักล่าว  ผู้ ถือบตัรสามารถติดต่อ      K-Contact 
Center  โทร 02-8888888 เพื่อขอคืนมลูค่าการเดินทางโดยธนาคารจะทําการยกเลิกการใช้งานบตัรทัง้ในสว่นการทํา
ธุรกรรมทางการเงินและแจ้ง รฟม. ให้ทําการยกเลิกบัตรเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมทัง้แจ้ง     รฟม. ให้
ตรวจสอบมลูค่าการเดินทางคงเหลือภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือบตัร และธนาคารจะคืนมลูค่า
การเดินทางคงเหลอืให้ผู้ ถือบตัรภายใน 7 วนัทําการ    นบัจากวนัท่ีธนาคารได้รับการยืนยนัมลูค่าการเดินทางคงเหลือใน
บตัรจาก รฟม. ตามเง่ือนไขข้างต้น 
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขบตัรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS 

 ผู้ ถือบตัรรับทราบและตกลงวา่ การสมคัรบตัรเดบิตร่วม MADCARD for KERRY EXPRESS จะเป็นการสมคัรบริการ 
KERRY CLUB ด้วย โดยผู้ ถือบตัรยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูของผู้ ถือบตัรที่มีอยูก่บัธนาคารหรือที่ธนาคารได้รับ อาทเิช่น  เลข
บตัรประชาชน และเบอร์โทรศพัท์ของผู้ ถือบตัร ให้แก่ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“KERRY EXPRESS”) 
เพื่อการดงักลา่ว และผู้ ถือรับทราบวา่ การสมคัรบริการ KERRY CLUB จะเสร็จสมบรูณ์เมื่อผู้ ถือบตัรปฏิบตัิตามเง่ือนไขและวธีิที ่
KERRY EXPRESS กําหนด ธนาคารไมม่ีสว่นเก่ียวข้องและไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายใดๆ กบัการให้บริการ KERRY CLUB 
ดงักลา่ว หากมีปัญหาหรือข้อสงสยั กรุณาติดตอ่กบั KERRY EXPRESS โดยตรง 

 


