หมายเลขลูกค(า (CIF)…………………..

ใบคำขอใช(บริการบัตร ATM/Debit
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณFการเกษตร

วันที่/Date……………………………………………

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

เรียน ผูCจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2การเกษตร สาขา......................................................
ขCาพเจCามีความประสงค2ขอใชCบริการของธนาคาร ตามรายละเอียดดังต6อไปนี้
ข(อมูลสYวนตัวผู(สมัครบัตร
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย
นาง
นางสาว
อื่นๆ...........................................................
ชื่อ................................................................................... นามสกุล.....................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.
Mrs.
Miss.
Other.......................................................
(กรุณาเขียนตัวพิมพ2ใหญ6เหมือนในบัตรประชาชน)

ชื่อ (First Name)

นามสกุล (Last Name)
วัน/เดือน/ปdเกิด (พ.ศ.)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

สัญชาติ........................................
เลขที่บัตรต6างดCาว

เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.) ……………………………………………………………………
อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
ที่อยู6ที่ติดต6อสะดวก
เลขที่..................... หมู6บCาน........................................... อาคาร............................................ ชั้น/หCองที่................... หมู6ที่.................. ตรอก/ซอย......................................
ถนน............................... ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย2..................................
(กรุณาเขียนตัวพิมพ2ใหญ6)
เบอร2โทรศัพท2บCาน ...........................เบอร2โทรศัพท2มือถือ....................................................................... E-mail Address (ถCามี)………………………………………………………………
หมายเหตุ กรณีที่อยู6ที่ติดต6อไดC เบอร2โทรศัพท2 และ E-mail Address ที่ระบุขCางตCนไม6ตรงกับขCอมูลทีใ่ ชCในการเปqดบัญชีเงินฝากหรือธุรกรรมต6างๆ ที่เคยแจCงไวCกับธนาคารขCาพเจCาตกลงใหCธนาคารเพิ่มและใชC
ขCอมูลที่ระบุขCางตCนเปsนขCอมูลที่ใชCในการติดต6อบริการอื่นๆ ต6อไป

บัญชีเงินฝากที่ใช(กับบัตร เลขที่
บัญชีออมทรัพยF
(บัญชีลำดับที่ 1 คือบัญชีหลัก (Primary) และบัญชีถอนด6วน (Default))

บัญชีกระแสรายวัน
(บัญชีลำดับที่ 1 คือบัญชีหลัก (Primary)

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ประเภทบริการทีส่ มัครขอใช(และข(อกำหนดการใช(วงเงินบัตรที่สามารถทำรายการได(สูงสุดตYอวัน
บัตร ATM
บัตร Debit

บัตรธรรมดา
บัตรทอง
A-Green
A-Smart

20,000
80,000
20,000
80,000

40,000
100,000
40,000
100,000

60,000
120,000
60,000
120,000

หมายเหตุ : วงเงินที่สามารถทำรายการได(สูงสุดตYอวัน ประกอบด(วย
1. วงเงินถอนเงิน 2. วงเงินโอนระหวYางบัญชีภายในบัตร รวมกับวงเงินโอนระหวYางบัญชี ธ.ก.ส. 3. วงเงินโอนเงินรายยYอยระหวYางธนาคาร (ORFT)
4. วงเงินชำระคYาสินค(าและบริการ (Bill Payment) 5. วงเงินซื้อสินค(าและบริการ ผYานอุปกรณFรับชำระอิเล็กทรอนิกสF หรือเครื่องรับบัตร (เฉพาะบัตร Debit)

ขCาพเจCาไดCอ6านและเขCาใจขCอกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใชCบริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มของธนาคารที่แนบทCายหรือต6อทCายใบคำขอฉบับนี้แลCว และตกลงผูกพันและ
ปฏิบัติตามขCอกำหนดและเงื่อนไขดังกล6าว พรCอมกันนี้ขCาพเจCายินยอมที่จะชำระค6าจัดทำบัตร และค6าธรรมเนียมรายปd ในวันที่ธนาคารออกบัตรใหC ส6วนค6าธรรมเนียมของปdต6อๆ ไป ชำระใน
เดือนที่ครบกำหนดในอัตราที่ธนาคารประกาศและกำหนดใชC โดยยินยอมใหCธนาคารหักบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ระบุไวCในคำขอใชCบริการนี้ไดCทันที และในกรณีที่เงินใน
บัญชีไม6พอชำระค6าธรรมเนียมรายปd ขCาพเจCายินยอมใหCเปsนหนี้ที่ขCาพเจCาตCองชำระใหCธนาคาร
ขCาพเจCารับรองว6า ขCอมูลที่ขCาพเจCาใหCไวCแก6ธนาคาร ถูกตCองครบถCวน และเปsนความจริงทุกประการ
ลายมือชื่อ......................................................ผูCขอใชCบัตร
(.........................................................)

การอนุมัติสมัครใช(บัตร
ธนาคารไดCออก

บัตร ATM

(สำหรับเจ(าหน(าที่ธนาคาร)
บัตร Debit ใหCผูCขอใชCบัตรแลCว หมายเลขอCางอิง

……................................... พนักงานการเงิน Teller (ผูCรับบัตร)
(.............................................)

……........................................ ผูCถือกุญแจชุด ค. (ผูCส6งบัตร)
(.....................................................)

……...................................
ผูCอนุมัติ
(.....................................................)

ข(อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช(บริการบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม
ขCอตกลงฉบับนี้ ใชCบังคับระหว6าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ2การเกษตร ซึ่งต6อไปนี้จะเรียกว6า “ธนาคาร” กับ “ผูCใชCบริการ” ที่มีความประสงค2ขอใชC
บริการบัตรเดบิต (Debit) และ/หรือบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร ผ6านเครื่องใหCบริการเงินสดอัตโนมัติ (เครื่องเอทีเอ็ม) หรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (เครื่องซีดีเอ็ม)
หรืออุปกรณ2รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส2 (เครื่องอีดีซี) รวมถึงการใชCบริการผ6านเครื่องมือใหCบริการอื่นๆ ที่ธนาคารใชCอยู6ในป‚จจุบัน และ/หรือที่จะมีต6อไปในภายหนCา
ทั้งในประเทศและต6างประเทศ โดยผูCใชCบริการยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามขCอกำหนดและเงื่อนไขการใชCบัตรทุกประการ ดังนี้
1. บัตรเดบิต คือ บัตรที่ธนาคารออกใหCแก6ผูCใชCบริการ เพื่อใชCสำหรับถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี ชำระค6าสาธารณูปโภค ชำระค6าใชCจ6ายต6างๆ
โดยผ6านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องซีดีเอ็ม เครื่องอีดีซี หรือใชCบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะประกาศใหCทราบเปsนคราวๆ ไป และซื้อสินคCาและชำระค6าบริการที่รCานคCา โดยวิธีหักบัญชี
เงินฝากของผูCใชCบริการเท6านั้น (บัตรเดบิตสามารถใชCไดCกับเครื่องอีดีซี รวมถึงเครื่องมือใหCบริการอื่นๆ ในต6างประเทศที่รองรับระบบ VISA , VISA Paywave เท6านั้น)
บัตรเอทีเอ็ม คือ บัตรที่ธนาคารออกใหCแก6ผูCใชCบริการ เพื่อใชCสำหรับถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี ชำระค6าสาธารณูปโภคและค6าใชCจ6ายต6างๆ
โดยผ6านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องซีดีเอ็ม โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากของผูCใชCบริการเท6านั้น
ซึ่งต6อไปนี้หากไม6กล6าวโดยเฉพาะเจาะจงจะรวมเรียกบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มว6า “บัตร”
2. ธนาคารออกบัตรใหCผูCใชCบริการเพื่อใชCบริการของธนาคาร และมอบหมายเลขรหัสประจำบัตรใหCผูCใชCบริการทราบแต6เพียงผูCเดียวเท6านั้น ผูCใชCบริการตCองใชC
หมายเลขรหัสประจำบัตรและ/หรือลายมือชื่อของเจCาของบัตรประกอบกับการใชCบัตรกับเครื่องใหCบริการทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรม ทั้งนี้ ผูCใชCบริการสามารถเปลี่ยนแปลง
รหัสประจำบัตรไดCดCวยตัวเองตามวิธีการเปลี่ยนรหัสของธนาคาร โดยผูCใชCบริการตกลงใหCถือว6ารหัสประจำบัตรที่เปลี่ยนแปลงดังกล6าวเปsนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส2ของ
ผูCใชCบริการ
ผูCใชCบริการมีหนCาที่ลงลายมือชื่อในช6องที่กำหนดไวCดCานหลังบัตร (กรณีดCานหลังบัตรมีช6องใหCลงตัวอย6างลายมือชื่อของเจCาของบัตร) และ/หรือ จดจำรหัส และ
เก็บรักษารหัสที่ธนาคารแจCงไวCในที่ปลอดภัย และมิใหCผูCใดถอนเงินหรือล6วงรูCรหัสประจำบัตรที่ธนาคารมอบใหC3. ผูCใชCบริการสามารถใชCบัตรถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย2หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แจCงไวCต6อธนาคาร โดยจำนวนเงินที่ถอนผ6านเครื่องเอทีเอ็มหรือเครื่องซีดีเอ็มจะถูกหักจากบัญชีเงินฝากของผูCใชCบริการภายในวัน
เดียว ทั้งนี้ ในกรณีขCามจังหวัดหรือต6างธนาคาร ผูCใชCบริการจะตCองจ6ายค6าธรรมเนียมในการถอนเงินขCามจังหวัดหรือการถอนเงินต6างธนาคารตามอัตราที่ธนาคารกำหนด ซึ่ง
ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค6าธรรมเนียมดังกล6าวไดCเปsนคราวๆ โดยประกาศไวC ณ สำนักงานของธนาคาร
4. ผูCใชCบริการสามารถใชCบัตรเดบิตถอนเงิน โอนเงิน ชำระค6าสินคCา และ/หรือค6าบริการ กับเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องซีดีเอ็ม เครื่องอีดีซี หรือเครื่องมือใหCบริการอื่นๆ
โดยผูCใชCบริการยินยอมใหCธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูCใชCบริการไดCเมื่อใชCบัตรเดบิตผ6านเครื่องใหCบริการดังกล6าวแลCว และใหCถือว6ามีผลผูกพันผูCใชCบริการโดยสมบูรณ2
โดยผูCใชCบริการไม6ตCองจัดทำหลักฐานการใชCงานหรือเอกสารอื่นใดไวCต6อธนาคารอีก และในกรณีที่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากไม6พอหักเงิน ธนาคารจะระงับการดำเนินการ
ดังกล6าวก็ไดC
กรณีผูCใชCบริการใชCบัตรเดบิตถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม หรือเครื่องซีดีเอ็ม หรือเครื่องมือใหCบริการอื่นๆ ในต6างประเทศ จำนวนเงินสดที่ถอนที่เปsนสกุลเงิน
ของประเทศนั้นๆ จะตCองเสียค6าธรรมเนียมการถอนเงิน และการถอนเงินดังกล6าวจะตCองไม6เกินวงเงินที่ธนาคารเจCาของเครื่องเอทีเอ็ม หรือเครื่องซีดีเอ็ม หรือเครื่องมือ
ใหCบริการอื่นๆ นั้นกำหนด โดยการถอนเงินสกุลต6างประเทศนั้น จะตCองถูกกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเปsนสกุลเงินบาทซึ่งอCางอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำวันของ
ธนาคารเจCาของเครื่องเอทีเอ็ม หรือเครื่องซีดีเอ็ม หรือเครื่องมือใหCบริการอื่นๆ หรือผูใC หCบริการเครือข6าย VISA นั้นกำหนด
กรณีผูCใชCบริการใชCบัตรชำระค6าสินคCาและบริการต6างๆ ในต6างประเทศ จำนวนเงินที่ชำระค6าสินคCาและบริการต6างๆ ที่เปsนสกุลเงินของประเทศนั้นๆ จะตCองถูก
กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเปsนสกุลเงินบาทซึ่งอCางอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำวันของธนาคารประเทศนั้นๆ หรือผูCใหCบริการเครือข6าย VISA นั้นกำหนด
5. ผูCใชCบริการตกลงว6าหลักฐานทางบัญชีของธนาคารเปsนหลักฐานที่ถูกตCอง กรณีที่เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องซีดีเอ็ม หรือเครื่องมือใหCบริการอื่นๆ ขัดขCองเปsนเหตุใหC
ผูCใชCบริการถอนเงิน โอนเงิน หรือชำระค6าสินคCาค6าบริการดCวยบัตรผ6านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส2ดังกล6าวไดCมากกว6าหรือเกินไปกว6าจำนวนที่มีอยู6ในบัญชีเงินฝากของ
ผูCใชCบริการ ผูCใชCบริการตกลงว6าเงินจำนวนที่เกินไปดังกล6าวเปsนหนี้ที่ผูCใชCบริการจะตCองชำระคืนแก6ธนาคาร และผูCใชCบริการตกลงจะชำระเงินจำนวนดังกล6าวพรCอมดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดของธนาคาร โดยคิดจากตCนเงินจำนวนดังกล6าวนับแต6วันที่ผูCใชCบริการถอนเงิน โอนเงิน ชำระค6าสินคCาค6าบริการจนถึงวันที่คืนใหCแก6ธนาคาร อีกทั้ง
ผูCใชCบริการตกลงยินยอมใหCธนาคารหักเงินที่ผูCใชCบริการนำมาฝากในบัญชีของผูCใชCบริการในภายหลังเพื่อชำระหนี้ดังกล6าวไดCทันที

6. การที่ธนาคารไดCส6งเอกสารหรือหนังสือใดๆ ไปยังที่อยู6 ที่ทำงาน หรือสถานที่ติดต6อตามขCอมูลที่ผูCใชCบริการไดCใหCไวCแก6ธนาคารในคำขอใชCบริการ หรือคำขอ
เปลี่ยนแปลงขCอมูลนั้น ไม6ว6าจะทำดCวยวิธีใดก็ตาม ผูCใชCบริการยินยอมใหCถือว6าธนาคารไดCส6ง หรือแจCงโดยชอบแลCวและผูCใชCบริการไดCทราบขCอความในเอกสาร หนังสือหรือ
ขCอมูลนั้นๆ แลCว
ในกรณีที่ผูCใชCบริการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่อยู6 หรือหมายเลขโทรศัพท2 ผูCใชCบริการจะแจCงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปsนหนังสือใหCธนาคารทราบทันที หาก
ผูCใชCบริการไม6แจCงเปsนหนังสือใหCถือว6าขCอมูลที่ไดCแจCงไวCก6อนหนCานั้นเปsนขCอมูลที่ถูกตCอง
7. ผูCใชCบริการใชCบัตรผ6านเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องซีดีเอ็ม หรือเครื่องใหCบริการอื่นๆ ที่ธนาคารมีไวCใหCบริการ ซึ่งผูCใชCบริการใส6รหัสประจำบัตร 6 หลัก ผูCใชCบริการ
ตCองใส6รหัสใหCถูกตCอง หากผูCใชCบริการใส6รหัสผิด เครื่องจะแจCงใหCใส6รหัสใหม6 ถCาผูCใชCบริการใส6รหัสไม6ถูกตCองเกิน 3 ครั้ง เครื่องจะคืนบัตรใหCแก6ผูCใชCบริการ และผูCใชCบริการจะ
ไม6สามารถใชCบัตรไดCอีก จนกว6าผูCใชCบริการจะติดต6อสาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการแกCไขใหCสามารถกลับมาใชCงานไดCตามปกติ ซึ่งการปลดล็อคสามารถทำไดC 1 ครั้งต6อ 1
บัตรเท6านั้น
8. ธนาคารไม6ตCองรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูCใชCบริการอันจากสาเหตุ ดังนี้
8.1 ผูCใชCบริการมอบบัตรใหCผูCอื่น หรือเปqดเผยรหัสประจำบัตรใหCผูCอื่นทราบ
8.2 ผูCใชCบริการกระทำการทุจริตโดยตนเองหรือร6วมกับผูCอื่น เกี่ยวกับหมายเลขบัตรและ/หรือรหัสประจำบัตร
8.3 ผูCใชCบริการมีเงินในบัญชีไม6พอ หรือถูกระงับการใชCวงเงินสินเชื่อของธนาคาร หรือการถอนเงิน การโอนเงิน การชำระค6าสินคCาค6าบริการจะทำใหCยอดหนี้
ในบัญชีเกินกว6าวงเงินสินเชื่อของผูCใชCบริการ
8.4 เหตุสุดวิสัย
8.5 การใหCบริการอยู6ระหว6างดำเนินการตามกฎหมาย
8.6 เหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผูCใชCบริการ เช6น ทำบัตรหาย/ถูกลัก/ถูกโจรกรรม ธนาคารแจCงระงับการใหCบริการล6วงหนCาแลCว เปsนตCน
9. ผูCใชCบริการเปsนผูCรับผิดชอบสำหรับผลทั้งปวงที่เกิดจากการใชCบัตรทำธุรกรรมใดๆ และผูCใชCบริการจะตCองดำเนินการมิใหCธนาคารตCองรับผิดชอบหรือชดเชย
ความรับผิดใหCแก6ธนาคาร ในกรณีที่มีการโตCแยCงสิทธิ ดำเนินคดี ดำเนินการพิจารณา เรียกรCองค6าเสียหายและค6าใชCจ6ายทั้งปวง ซึ่งอาจมีผูCดำเนินการต6อธนาคารหรือซึ่ง
ธนาคารอาจไดCรับ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผูCใชCบริการ ไม6ว6าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอCอม เวCนแต6จะมีสาเหตุจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล6ออย6างรCายแรงของธนาคารเอง อนึ่ง ความรับผิดการชดใชCใหCธนาคารจะคงมีผลบังคับใชCต6อไป ไม6ว6าจะมีการปqดบัญชีหรือยกเลิกการใชCบัตรใหCผูCใชCบริการแลCวก็ตาม
10. ในกรณีที่ผูCใชCบริการพบขCอผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงิน ถอนเงิน ชำระสินคCาและบริการ ผูCใชCบริการสามารถแจCงไดCที่สาขาของธนาคาร หรือ ธ.ก.ส. Call
Center โทร 0 2555 0555 โดยผูCใชCบริการตCองแจCงขCอมูลส6วนตัว และขCอมูลการทำธุรกรรม หรือขCอมูลอื่นใดตามที่ธนาคารรCองขอ โดยธนาคารจะดำเนินการสอบสวน
เพื่อใหCทราบถึงสาเหตุของขCอผิดพลาด รวมทั้ง ดำเนินการแกCไขขCอผิดพลาด ในกรณีขCอผิดพลาดนั้นเกิดจากความผิดของธนาคาร ธนาคารมีหนCาที่ตCองรับผิดชอบต6อ
ผูCใชCบริการใหCแลCวเสร็จภายใน 30 วัน นับแต6ธนาคารทราบขCอผิดพลาดจากผูCใชCบริการ และธนาคารจะแจCงผลการสอบสวนใหCทราบภายใน 7 วัน นับแต6วันที่ธนาคารทราบ
ผลการสอบสวนดังกล6าว ทั้งนี้ เวCนแต6กรณีความผิดพลาดในการใชCบัตรนั้นเกี่ยวขCองกับหน6วยงานหรือธุรกรรมในต6างประเทศ กำหนดเวลาดังกล6าวใหCขยายออกไปตาม
สมควรแก6กรณี แต6ไม6เกิน 180 วัน
11. ในกรณีที่ผูCใชCบริการทำบัตรสูญหายหรือตกไปอยู6ในมือของผูCอื่น ผูCใชCบริการสามารถแจCงไดCที่สาขาของธนาคาร หรือ ธ.ก.ส. Call Center โทร 0 2555
0555 เพื่อใหCธนาคารดำเนินการอายัดบัตร ผูCใชCบริการตCองติดต6อขอออกบัตรใหม6ที่สาขาธนาคาร ในกรณีที่มีการแจCงยกเลิกบัตรตามที่กล6าวขCางตCนแลCว ผูCใชCบริการไม6ตCอง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใชCบัตรภายหลังจากการแจCง เวCนแต6รายการที่เกิดขึ้นหลังจากการแจCงใหCธนาคารทราบแลCวไม6เกิน 5 นาที หรือหากธนาคาร
ตรวจสอบ/พิสูจน2ไดCว6า ความเสียหายที่เกิดจากการใชCบัตรดังกล6าวเกิดจากการกระทำของผูCใชCบริการหรือผูCใชCบริการไดCมีส6วนรูCเห็นดCวย หรือผูCใชCบริการประมาทเลินเล6อ
ผูCใชCบริการตกลงรับผิดชอบทั้งจำนวน โดยผูCใชCบริการจะตCองแจCงขCอมูลเรื่อง วัน เวลา ผูCที่เกี่ยวขCอง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือขCอมูลอื่นใดตามที่ธนาคารรCองขอ
หากธนาคารไม6ไดCรับความร6วมมือจากผูCใชCบริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิไ์ ม6รับผิดชอบต6อความเสียหายที่เกิดขึ้น
12. ผูCใชCบริการยินยอมที่จะชำระค6าจัดทำบัตร ค6าธรรมเนียมแรกเขCา ค6าธรรมเนียมรายปd ค6าธรรมเนียมออกบัตรใหม6 และค6าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน ตาม
อัตราประกาศที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมใหCธนาคารหักบัญชีเงินฝากบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ระบุไวCในคำขอใชCบัตรนี้ไดCทันที เมื่อถึงวันครบกำหนด เก็บค6าธรรมเนียม หรือ
เปsนไปตามที่ธนาคารกำหนด และในกรณีที่เงินในบัญชีไม6พอชำระค6าธรรมเนียมรายปd ผูCใชCบริการยินยอมใหCเปsนหนีท้ ี่ผูCใชCบริการตCองชำระใหCธนาคารโดยบัตรจะไม6สามารถ
ใชCไดCจนกว6าผูCใชCบริการจะนำเงินเขCาบัญชีดังกล6าว และนำบัตรไปทำรายการที่เครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ (ATM/CDM)
ของธนาคาร
ผูCใชCบริการตกลงว6าระหว6างปdที่ใชCบริการ หากบัตรถูกยกเลิกเนื่องจากผูCใชCบริการขอยกเลิก บัตรถูกอายัดแต6ยังไม6ไดCติดต6อขอออกใหม6 หรือผูCใชCบริการชำระ
ค6าธรรมเนียมการใชCบริการบัตรไม6ครบถCวน หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ผูCใชCบริการไม6มีสิทธิขอคืนค6าธรรมเนียมการใชCบริการบัตรที่ธนาคารเรียกเก็บไวCแลCวไดC
13. ธนาคารจะไม6รับผิดชอบไม6ว6ากรณีใดๆ หากรCานคCา หรือสถานประกอบการนั้นๆ ไม6ยอมรับบัตร หรือไม6ยอมใหCผูCใชCบริการใชCบัตร
14. ขCอตกลงและเงื่อนไขนี้ใหCอยู6ภายใตCบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และผูCใชCบริการใหCการยอมรับโดยจะไม6เพิกถอนว6าจะอยู6ภายใตCเขตอำนาจของ
ศาลไทย

15. ธนาคารมีสิทธิจำกัดจำนวนครั้งของการใชCบัตรในการทำรายการแต6ละวัน และ/หรือจำกัดจำนวนเงินสูงสุดของการใชCบัตรในการทำรายการแต6ละครั้ง และ/
หรือในแต6ละวัน ตลอดจนขCอตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎในคำขอใชCบริการนี้ และขCอตกลงและเงื่อนไขของธนาคารที่ปรากฏอยู6ในเอกสารแผ6นพับ ซึ่งถือเปsนส6วนหนึ่งของคำ
ขอใชCบริการที่ผูCใชCบริการไดCรับจากธนาคาร ผูCใชCบริการไดCรับทราบขCอตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศไวCในที่เปqดเผย หรือดCวยวิธีอื่นใด และผูCใชCบริการยินยอมผูกพันตน
ตามขCอตกลงและเงื่อนไขดังกล6าว รวมทั้งประเพณีปฏิบัติต6างๆ ที่เกี่ยวขCองของธนาคารทุกประการ ทั้งนี้ ผูCใชCบริการยินยอมใหCธนาคารแกCไขเพิ่มเติมขCอตกลงและเงื่อนไขใน
คำขอใชCบริการนี้ ตลอดจนขCอตกลงและเงื่อนไขดังกล6าวขCางตCน โดยติดประกาศไวCในที่ทำการของธนาคาร หรือ Website ของธนาคาร หรือเครื่องใหCบริการอัตโนมัติของ
ธนาคารเปsนคราวๆ หรือแจCงแก6ผูCใชCบริการดCวยวิธอี ื่นใด โดยผูCใชCบริการตกลงปฏิบัติตามขCอตกลงและเงื่อนไขที่แกCไขเพิ่มเติมนั้นทุกประการ
16. ผูCใชCบริการจะรับผิดชอบเรื่องค6าใชCจ6ายและค6าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารเปsนผูCออกบัตรและ/หรือการรCองขอใหCธนาคารดำเนินการสอบสวน
เพื่อใหCทราบถึงสาเหตุของขCอผิดพลาดและ/หรือการใชCบัตรของผูCใชCบริการตามที่ธนาคารกำหนด โดยผูCใชCบริการยินยอมใหCธนาคารหักเงินจากบัญชี ทุกประเภท
17. หากผูCใชCบริการพบว6าใบรายการการใชCบัตรไม6ถูกตCองจะตCองแจCงทักทCวงใหCธนาคารทราบภายใน 10 วันทำการ นับแต6วันที่ไดCรับใบแจCงรายการไม6ถูกตCอง
อย6างไรก็ตามเพื่อไม6เปsนการตัดสิทธิของผูCใชCบริการในภายหลัง ถCาผูCใชCบริการสามารถพิสูจน2ไดCว6าค6าใชCจ6ายในใบแจCงรายการใชCบัตรเดบิตไม6ถูกตCอง และไม6ไดCเปsนความผิด
หรือบกพร6องของผูCใชCบริการ โดยผูCใชCบริการตCองทักทCวงภายในระยะเวลาไม6เกิน 60 วัน นับแต6วันที่ไดCรับใบแจCงรายการการใชCบัตร
18. บัตรที่ธนาคารออกใหCเปsนกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการใชCบัตร เพิกถอนการใชCบัตร ปฏิเสธการใชCหรือเรียกบัตรคืนเมื่อใดก็ไดCโดยไม6
จำเปsนตCองแจCงใหCผูCใชCบริการทราบล6วงหนCาในกรณีดังนี้
18.1 ผูCใชCบริการโอนหรือใหCผูCอื่นใชCบัตรแทน
18.2 เงินในบัญชีไม6พอชำระค6าธรรมเนียมและค6าใชCจ6ายต6างๆ ใหCแก6ธนาคารไดC
18.3 หากธนาคารพิสูจน2ไดCว6าผูCใชCบริการทุจริต
18.4 ผูCใชCบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามขCอตกลงนี้ หรือธนาคารทราบว6าผูCใชCบริการถูกดำเนินคดีทางแพ6ง หรือคดีอาญา หรือคดีลCมละลาย หรือ เปsนบุคคลที่
ราชการ หรือหน6วยงานของรัฐมีคำสั่งใหCยึดหรืออายัดทรัพย2สิน หรือมีเหตุสงสัยว6าไดCกระทำทุจริต หรือกระทำความผิดที่อาจจะก6อใหCเกิดความเสียหาย กับธนาคารหรือ
ประชาชน
18.5 เมื่อผูCใชCบริการเสียชีวิต
18.6 ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบรายการชำระค6าสินคCาและบริการต6างๆ ถอนเงิน โอนเงิน ของผูCใชCบริการที่สงสัยผิดปกติ ผูCใชCบริการตกลงยินยอมใหCธนาคาร
ระงับการใชCงานไดCทันที เพื่อความปลอดภัยของผูCใชCบริการ และธนาคารจะติดต6อผูCใชCบริการใหCติดต6อสาขาธนาคารเพื่อออกบัตรใบใหม6แทนบัตรใบเดิม

