ข้อกําหนดและเงือ่ นไขการเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
ผ่านบริการ MAKE by KBank
ข้อกําหนดและเงื่ อนไขการเปิ ดและใช้บัญชี เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by KBank ฉบับนี ้
(“ข้อกําหนดและเงือ่ นไข”) ใช้บงั คับระหว่าง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ธนาคาร”) กับผูท้ ่ีขอเปิ ดและใช้บ ัญชี
เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by KBank (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ผู้ฝาก” และจะเรียกบัญชีเงินฝากที่เปิ ด
และใช้ผ่านบริการ MAKE by KBank นีว้ ่า “บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)”) โดยผูฝ้ ากตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังนี ้
คุณสมบัตขิ องผู้เปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
• บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยมีอายุ 12 ปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไป
• มีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย และใช้บริการ KPLUS (หากยังไม่มี KPLUS จะต้องสมัครใช้บริการก่อน)
ลักษณะของบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
• มี ทั้ ง บั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภทออมทรั พ ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eSavings Account) ประเภทประจํา อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(K-eFixed Account) ประเภททวีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eTaweesup Account) และ/หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการในแต่ละขณะ
• เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดคูฝ่ าก (Non Passbook) ชื่อบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) จะต้องเป็ นชื่อ
เดียวกับผูฝ้ าก โดยไม่อนุญาตให้ใช้ช่ืออื่นหรือนามแฝงหรือให้ผอู้ ่ืนเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ และไม่สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) เป็ นชื่อร่วมได้
• ผูฝ้ ากไม่มีสิทธิ ท่ีจะโอนสิทธิ ตามบัญชี เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้ผูอ้ ่ืน เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือนําไปเป็ น
หลักประกันแก่บคุ คลอื่น ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
• ผูร้ บั ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงต้องเป็ นผูเ้ ปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) เองเท่านัน้
ขั้นตอนการเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by KBank
• ขั้นตอนสําหรับผู้ฝากทีเ่ คยสมัครใช้บริการ K PLUS แล้ว
ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by KBank ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา
06.00 น. – 20.00 น. โดยการ Login เข้าสู่บริการ MAKE by KBank กด “เปิ ดบัญชี ” กดยอมรับเงื่ อนไขการบริการ
เลือกเมนูวิธีการเปิ ดบัญชี กด ยืนยันตัวตนด้วย K PLUS (Authen with K PLUS) ระบบจะเปิ ดบริการ K PLUS เพื่อให้ผู้
ฝาก Login เข้า สู่บ ริก าร K PLUS กรอกข้อ มูล และปฏิ บัติ ต ามขั้น ตอนที่ ป รากฎบนหน้า จอ เมื่ อ ครบขั้น ตอน ระบบ
จะเปิ ด บริก าร MAKE by KBank อี ก ครัง้ ให้ก ด PIN เพื่ อ ยื น ยัน การทํา ธุ รกรรมการเปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝากอิ เ ล็กทรอนิ กส์
(K-eAccount) และปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่เหลือจนครบถ้วนสมบูรณ์
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ช่องทาง/บริการในการทําธุรกรรม
• ผูฝ้ ากสามารถทําธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวกับบัญชี เงิ นฝากอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ตามที่ธนาคารกําหนดได้ผ่าน
ช่องทาง/บริการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
- บริการ MAKE by KBank และเครื่อง ATM/CDM : ผูฝ้ ากสามารถทําธุรกรรมต่างๆ เช่น ฝาก ถอน โอนเงิน ได้ตามที่
ธนาคารเปิ ดให้บริการในแต่ละขณะ
- สํานักงานสาขาของธนาคาร : ผูฝ้ ากสามารถฝาก และใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการต่อไปในอนาคต
- K-Contact Center โทร. 02-8888888 : ผู ฝ้ ากสามารถขอรายการเดิน บัญ ชี อายัด หรือ ยกเลิก อายัด บัญ ชี
เงิ นฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) รวมถึงสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการต่อไปในอนาคต
• หาก (1) ผู้ฝ ากเปลี่ ย นหมายเลขโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ หรื อ (2) ผู้ฝ ากยกเลิ ก การใช้บ ริ ก าร MAKE by KBank ผู้ฝ าก
จะยังสามารถใช้บริการผ่านเครื่อง ATM/CDM สํานักงานสาขาของธนาคาร K-Contact Center ได้ตามประเภทธุรกรรม
ที่ธนาคารกําหนดให้สามารถใช้บริการผ่านช่องทาง/บริการนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ หากผูฝ้ ากได้ขอใช้บริการ MAKE by KBank ใหม่
ผูฝ้ ากสามารถผูกบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของตน กับบริการ MAKE by KBank ได้ใหม่ โดยผูฝ้ าก
จะต้องปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกําหนด
การปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
• ผูฝ้ ากสามารถปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by ได้ทกุ วัน
• ผู้ฝ ากจะต้อ งทํา รายการโอนเงิ น ฝากคงเหลื อ ทั้ง หมดที่ มี อ ยู่ ณ วั น ทํา รายการปิ ดบั ญ ชี เ งิ น ฝากอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(K-eAccount) ออกไปยังบัญชี เงิ นฝากของธนาคารกสิกรไทยบัญชี อ่ื นก่อน และธนาคารจะดําเนินการปิ ดบัญชี เงินฝาก
อิ เล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) พร้อมจ่ ายดอกเบี ย้ คงค้างที่ เหลือไปยังบัญชี เงิ นฝากธนาคารกสิกรไทยบัญชี อ่ื นที่ ผูฝ้ าก
ทํารายการโอนเงินฝากไปข้างต้นให้ภายใน 7 วันทําการถัดไป
• ธนาคารจะแจ้งผลการปิ ดบัญชี ผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีผูฝ้ ากได้แจ้งธนาคาร หรือตามช่องทางอื่น
ที่ธนาคารกําหนดต่อไปในอนาคต
• กรณีปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านช่องทาง/บริการอื่นๆ (ถ้ามี) ผูฝ้ ากจะต้องปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและ
หลักเกณฑ์สาํ หรับการปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ในแต่ละช่องทาง/บริการตามที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากและอัตราค่าธรรมเนียม
• เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝากและอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร ที่ธนาคารประกาศกําหนดในแต่ละขณะ
และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็ นคราวๆ ไป
รายการเดินบัญชี
• ผู้ฝ ากสามารถขอรับ รายการเดิ น บัญ ชี เ งิ น ฝากย้อ นหลัง ผ่ า นบริ ก าร MAKE by KBank (สูง สุด 12 เดื อ น) หรื อ ผ่ า น
K-Contact Center โทร. 02-8888888
• ผูฝ้ ากตกลงชําระค่าธรรมเนียมในการขอรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง (หากมี) ตามอัตราที่ธนาคารกําหนด
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เงือ่ นไขอืน่ ๆ
1. หากผูฝ้ ากยินยอมให้ผอู้ ่ืนใช้บญ
ั ชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ ากเพื่อรับโอนหรือถอนเงินในทางทุจริต
จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารและ/หรือบุคคลอื่น ผูฝ้ ากต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
2. ในกรณี เ กิ ด ข้อ พิ พ าทเกี่ ย วกับ บัญ ชี เ งิ น ฝากอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eAccount) ผู้ฝ ากยิ น ยอมให้ธ นาคารพิ จ ารณาและ
ดําเนินการต่างๆ ตามขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของธนาคาร
3. การฝาก ถอน โอนเงิน ชําระค่าสินค้า/บริการ ชําระค่าสาธารณูปโภค และชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด โดยผูฝ้ ากสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร อาทิ ผ่านสาขาของธนาคาร
ผ่านเครื่อง ATM/CDM ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านจุดบริการตัวแทนของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร
จะจัดให้มีขึน้ ต่อไป ตามประเภทธุรกรรมที่ธนาคารกําหนดให้สามารถใช้บริการผ่านช่องทางนัน้ ๆ ได้ ซึ่งในกรณี เหล่านี ้
ให้ถือว่ารายการที่ได้ทาํ ตามเงื่อนไขของแต่ละบริการและแต่ละช่องทางเป็ นรายการที่ถกู ต้องและผูกพันผูฝ้ ากโดยไม่ตอ้ ง
ทําเอกสารหรือหลักฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ เมื่อผูฝ้ าก
ทําธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่ อนไขที่ธนาคารกําหนดแล้ว ผูฝ้ ากตกลงให้ถือว่ายอดเงิ นฝากตามบัญชี
เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ในระบบของธนาคารเป็ นยอดเงินฝากที่ถกู ต้อง
4. ถ้าผูฝ้ ากเป็ นพนักงาน ลูกจ้าง หุน้ ส่วน กรรมการ หรือมีตาํ แหน่งหน้าที่ในนิติบคุ คลใด นําเช็คที่ส่งั จ่ายให้แก่นิติบคุ คลนัน้
มาฝากเข้าบัญชี ท่ีไม่ใช่บญ
ั ชีของนิติบุคคลตามหน้าเช็ค ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากได้ แม้ว่าเช็คนัน้ จะมีการ
สลักหลังโดยชอบของนิติบคุ คลนัน้ ๆ แล้วก็ตาม
5. หากในอนาคตธนาคารยินยอมให้มีการมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอํานาจให้เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์
(K-eAccount) ได้ และผู้ฝ ากมอบฉั น ทะ และ/หรื อ มอบอํา นาจให้บุ ค คลอื่ น มาเบิ ก ถอนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) แทนผูฝ้ าก ผูฝ้ ากตกลงว่า หากปรากฏว่าผูฝ้ ากถึงแก่กรรมลง และทายาทของผูฝ้ ากมิได้
แจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นหนังสือ และธนาคารได้จ่ายเงินแก่บคุ คลที่ผฝู้ ากมอบฉันทะ และ/หรือ มอบอํานาจไปแล้วก่อนที่
ธนาคารจะได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าธนาคารได้จ่ายเงินไปโดยถูกต้องแล้ว โดยธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ต่อผูฝ้ าก หรือทายาทของผูฝ้ ากแต่อย่างใดทัง้ สิน้
6. ในกรณีท่ีผฝู้ ากนําเช็คมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ธนาคารจะจัดการเรียกเก็บเงินตามเช็คให้
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติประเพณีท่ีธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตั ิกนั อยู่ แต่ทงั้ นี ้ ใน
การเรียกเก็บเงินตามเช็คที่นาํ ฝากนัน้ ไม่ว่าธนาคารจะได้รบั รองการนําเข้าบัญชี ผูร้ บั เงิน (Payee’s Account Credit)
รับรองสลักหลัง (Endorsement Confirmed หรือ Endorsement Guaranteed) หรือรับประกันการใช้เงิน (Discharged
Guaranteed) หรือไม่ก็ตาม หากปรากฏในภายหลังว่าผูฝ้ ากไม่มีสิทธิในเช็คนัน้ หรือมีสิทธิแต่เพียงบกพร่อง เป็ นเหตุให้
ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผเู้ ป็ นเจ้าของเช็คอันแท้จริงหรือผูห้ นึ่งผูใ้ ดไป ผูฝ้ ากจะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคาร
ตามจํานวนที่ธนาคารต้องเสียไปนัน้ พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศกําหนด สําหรับลูกค้าที่ปฎิบตั ิผิด
เงื่อนไข หรือผิดนัดชําระหนี ้ นับแต่วนั ที่ธนาคารได้จ่ายเงินนัน้ เป็ นต้นไป ในกรณีท่ีเรียกเก็บแล้วไม่ได้เงินตามเช็คที่นาํ มา
ฝากนัน้ ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ ในเวลาอันสมควร และผูฝ้ ากจะต้องมาติดต่อขอรับเช็คคืนโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม
ผูฝ้ ากมีหน้าที่ตอ้ งติดตามว่าเช็คที่ฝากเรียกเก็บนัน้ สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ ซึ่งถ้าเรียกเก็บเงินไม่ได้ ผูฝ้ ากมีหน้าที่
ติ ดตามขอรับ เช็คนั้นคื น ในกรณี ท่ี ผูฝ้ ากละเลยไม่มาติดต่อขอรับ เช็คคื น หากเกิ ดความเสียหายแต่อย่า งใด ผูฝ้ าก
ตกลงรับผิดชอบเองทัง้ สิน้
7. ในการโอนเงิ น ธนาคารจะทําการหักเงิ นจากบัญชี เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ าก ตามจํานวนเงิน
ที่ผฝู้ ากระบุพร้อมค่าธรรมเนียม (เป็ นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร) (หากมี) และเงินจะถูกโอนเข้า
บัญชี ของผูร้ บั โอนทันที หลังจากที่ ผูฝ้ ากได้ทาํ รายการโอนเงิ น ยกเว้นแต่การโอนเงิ นต่างธนาคารจะต้องเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่ธนาคารกําหนดเท่านัน้
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8. ผูฝ้ ากสามารถรับหลักฐานการทํารายการ และขอตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้ผ่านช่องทาง/บริการต่างๆ ตามที่ธนาคาร
กําหนด อนึ่ง “หลักฐานการทํารายการ” หมายถึง เอกสารหลักฐานอันได้แก่ ใบบันทึกรายการ ใบแจ้งการโอนเงิน ใบแจ้ง
รายการ (Statement) และหลักฐานอื่นใดที่ทาํ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกข้อมูล หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้
เก็บข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดขึน้ ในอนาคต
9. ผูฝ้ ากตกลงชําระค่าบริการรักษาบัญชี และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียม
การถอนเงินข้ามเขตสํานักหักบัญชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให้หกั เงินดังกล่าวจาก
บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ได้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนด และหากไม่มีเงินฝากเหลือ
ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารพิจารณาปิ ดบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ในกรณี ท่ีธนาคารต้องนําส่งภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบีย้ เงินฝากในบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ าก
แต่ธนาคารไม่ได้ทาํ การหักภาษี ไว้ก่อน ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงิ นจากบัญชี เงิ นฝากของผูฝ้ ากที่มีอยู่กับ
ธนาคารไม่วา่ ประเภทใดได้ทนั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งหรือทําหลักฐานใดๆ ให้แก่ผฝู้ ากอีก
11. ในกรณี ผฝู้ ากมีหนีส้ ินที่ตอ้ งชําระอยู่กบั ธนาคาร ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ผูฝ้ ากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกั
เงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ที่ผฝู้ ากมีอยู่กับธนาคาร หรือเงินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือในอํานาจ
สั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รบั ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อาํ นาจสั่งการนีม้ าโดยทางใด เพื่อ
เข้าชําระหนี ้ และ/หรือ ความรับผิดชอบของผูฝ้ ากได้ทนั ทีโดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าว ทัง้ นีจ้ ะนําส่งหลักฐานการหักบัญชีให้
ผูฝ้ ากทราบ
12. กรณี ธนาคารตรวจสอบพบว่า การฝากเงินของผูฝ้ ากเป็ นบัญชีเงินฝากผิดประเภทหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร หรือตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีอาํ นาจกํากับดูแลธนาคาร หรือกฎหมายกําหนดไว้
เป็ นการเฉพาะ ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝาก และทําการเปิ ดบัญชีเงินฝากใหม่ เพื่อโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
ใหม่ โดยเริ่มสัญญาการฝากใหม่ ตามที่ธนาคาร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีอาํ นาจกํากับ ดูแ ล
ธนาคาร หรือกฎหมายกําหนด โดยธนาคารจะหักดอกเบีย้ ที่ธนาคารคํานวณให้ในบัญชีเงินฝากที่ผิดประเภทนัน้ (หากมี)
คืน และจ่ายดอกเบีย้ ในบัญชีเงินฝากที่เปิ ดใหม่ยอ้ นหลังให้นบั แต่วนั ที่ผฝู้ ากนําฝากตามระยะเวลาการฝากจริงในอัตรา
ดอกเบีย้ ตามประเภทของบัญชีเงินฝากที่เริม่ สัญญาการฝากใหม่ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
13. ผูฝ้ ากรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคาร ไม่ว่าจะส่งมา
ในรู ปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผูฝ้ ากเองหรือบุคคลที่ผฝู้ ากมอบหมาย มีความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง เป็ นปั จจุบนั
และเป็ นข้อมูลของผูฝ้ าก โดยผูฝ้ ากมีสิทธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการขอเปิ ดบัญชีและการทําธุรกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเปิ ดบัญชี
14. หากผู้ฝ ากมี ค วามประสงค์จ ะขอแก้ไ ขข้อ มูล และ/หรื อ รายละเอี ย ดต่ า งๆ ผู้ฝ ากจะต้อ งแจ้ง ให้ธ นาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
15. ในกรณี เอกสาร / ข้อ มูล เกี่ ยวกับ การเปิ ดบัญ ชี ข องผูฝ้ ากที่ ใ ห้ไ ว้แก่ธ นาคารนั้นไม่ถูกต้อ งครบถ้วนตามเงื่ อนไขและ
หลักเกณฑ์ของธนาคาร / หน่วยงานที่ มีอาํ นาจกํากับดูแลธนาคาร / หน่วยงานของรัฐ ผูฝ้ ากมีหน้าที่ นาํ ส่งและ/หรือ
ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร/ข้อมูลการเปิ ดบัญชีกบั ธนาคารให้ถกู ต้องครบถ้วนโดยเร็ว หากไม่ดาํ เนินการ ผูฝ้ ากตกลง
ยินยอมให้สิทธิธนาคารสามารถระงับการฝากถอน โอนเงิน และ/หรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีของผูฝ้ าก
ได้จนกว่าผูฝ้ ากจะได้ดาํ เนินการเกี่ยวกับเอกสาร / ข้อมูล การเปิ ดบัญชีของผูฝ้ าก ให้ถกู ต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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16. เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในกรณี ท่ีผฝู้ ากพบข้อผิดพลาดใดๆ จากการดําเนินการ หรือในกรณี ท่ีมีเหตุ
ที่ตอ้ งระงับการดําเนินการภายใต้บริการนีเ้ ป็ นการชั่วคราว ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือในกรณีการยกเลิกการระงับการ
ดําเนินการดังกล่าว ผูฝ้ ากสามารถติดต่อธนาคารได้ท่ี K-Contact Centerโทร.02-8888888 เมื่อผูฝ้ ากดําเนินการต่างๆ ตาม
กระบวนการที่ ธ นาคารกํา หนดครบถ้ว นสมบูร ณ์แ ล้ว ธนาคารตกลงดํา เนิ น การระงับ การดํา เนิ น การให้แ ล้ว เสร็ จ
ตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผฝู้ ากนัน้ โดยผูฝ้ ากยังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้
เกิดขึน้ ก่อนที่ธนาคารจะมีการระงับการดําเนินการตามที่ได้รบั แจ้งดังกล่าว ทัง้ นี ้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการเพิกเฉย
ต่อคําร้องขอใดๆที่ขดั ต่อข้อกําหนด/หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณี ท่ี ผู้ฝ ากพบข้อ ผิ ด พลาดใดๆ จากการชํา ระเงิ น และ/หรื อ การโอนเงิ น หรื อ ในกรณี ท่ี มี เ หตุ ท่ี ต ้อ งระงั บ
การดําเนินการภายใต้บริการนีผ้ ฝู้ ากจะต้องให้ขอ้ มูลเรื่อง วัน เวลา ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง จํานวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือ
ข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะทําการสอบสวนตามที่ได้รบั แจ้ง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไข
ข้อผิดพลาด (หากมี) โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือธนาคารเป็ นหลัก
17. หากความเสียหายเกิดขึน้ จากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์การใช้บริการของผูฝ้ าก หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผูฝ้ าก หรือผูร้ บั โอนเงิน
18. ผูฝ้ ากตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่
ตามบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ให้แก่บคุ คล และ/หรือสถาบันการเงินใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณา
เห็นสมควร โดยไม่จาํ ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูฝ้ ากแต่อย่างใดทัง้ สิน้ แต่จะมีการแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ ทัง้ นีแ้ ต่ผฝู้ าก
จะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์
(K-eAccount) ให้แก่บุคคล และ/หรือสถาบันการเงิ นใดๆ ไม่ได้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากธนาคาร
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
19. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount)
19.1 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ผฝู้ ากเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลเมื่อผูฝ้ ากให้ความยินยอม
19.2 หากเป็ น การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขอื่ น ผู้ฝ ากตกลงยิ น ยอมให้ธ นาคารมี สิท ธิ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ตามที่ ธ นาคาร
เห็นสมควร โดยหากเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูฝ้ าก (เช่น การปรับค่าธรรมเนียม
การใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบ
กําหนดชําระหนี)้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผฝู้ าก
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
19.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กาํ หนดให้ธนาคารต้องดําเนินการเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขไว้เป็ น
การเฉพาะเป็ นอย่างอื่น ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
20. ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือทําการอายัดเงินฝากในบัญชีเงิน
ฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือปิ ดบัญชี เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) และ/หรือระงับ และ/หรือ
ยกเลิกการให้บริการภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผฝู้ ากรายใดราย
หนึ่ง โดยธนาคารจะแจ้งให้ผฝู้ ากทราบล่วงหน้า เว้นแต่ ในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี ้ ผูฝ้ ากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิตามที่
ระบุขา้ งต้นได้ทนั ทีตามที่ธนาคารเห็นสมควร อนึ่ง ผูฝ้ ากตกลงยอมรับว่า ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการดําเนินการดังกล่าว
20.1 ในกรณี ท่ี ข ้อ มูล รายละเอี ย ด คํา รับ รอง หรื อ คํา ยื น ยัน ใดๆ ที่ ผู้ฝ ากให้ไ ว้ ไม่ เ ป็ น ความจริง ไม่ ถูก ต้อ ง หรื อ
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ
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21.

22.

23.

24.

20.2 ในกรณี ท่ีปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่ อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูฝ้ ากแจ้ง แก่ธนาคารให้
ดําเนินการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ หรือการใช้บริการของผูฝ้ าก อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่เป็ น
คุณ เกิ ดขึน้ หรือ อาจกระทบต่อ สิทธิ ข องธนาคารหรือ บุคคลอื่ น หรือ มี ความเสี่ ยงว่า ผูฝ้ ากอาจใช้บัญ ชี โ ดยมี
วัตถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจ
ทําให้ธนาคารปฏิบตั ิผิดกฎหมาย และ/หรือกฎข้อบังคับ และ/หรือคําสั่งใดๆ และ/หรือคําขอความร่วมมือใดๆ ของ
ธนาคาร และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูต้ รวจสอบ และ/หรือหน่วยงานที่มีอาํ นาจควบคุมหรือ
กํากับดูแลธนาคาร
20.3 ในกรณี ท่ี ป รากฏข้อ เท็ จ จริ ง ที่ ธ นาคารเชื่ อ ได้ว่ า ผู้ฝ ากไม่ ไ ด้ใ ช้บัญ ชี เ งิ น ฝากอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eAccount)
ด้วยตนเอง หรือมีบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่ผฝู้ ากใช้บญ
ั ชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ของผูฝ้ าก
20.4 ในกรณี ท่ีบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) มียอดเงินคงเหลือเป็ นลูกหนีธ้ นาคาร หรือบัญชี เงินฝาก
อิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ถูกอายัดโดยคําสั่งศาล หรือเจ้าพนักงานผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย หรือผูฝ้ ากถึง
แก่กรรม หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) หรือผูฝ้ ากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมาย
หรือได้รบั เงินจากการที่ผอู้ ่ืนได้กระทําการโอนเงินเข้าผิดบัญชี
20.5 ผูฝ้ ากปฏิบตั ิผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด ซึง่ รวมถึงการไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ และภาษี อากร (หากมี)
20.6 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผูม้ ี
อํานาจตามกฎหมาย หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีอาํ นาจควบคุมหรือกํากับดูแลธนาคาร
บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่ ธนาคารได้ส่งให้ผูฝ้ าก ไม่ว่าจะโดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ท่ีผูฝ้ ากได้แจ้งธนาคาร หรือส่งผ่าน E-mail Address ไปยัง E-mail Address
ที่ผฝู้ ากได้แจ้งธนาคาร หรือส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีผฝู้ ากได้แจ้งธนาคาร หรือผ่านบริการ/ช่องทาง
ตามที่ผฝู้ ากตกลงไว้กบั ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้ หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะรวมเรียกที่อยู่ E-mail Address หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ/ช่องทางดังกล่าวว่า “ช่องทางรับข้อมูล”) ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผฝู้ ากโดยชอบแล้ว ทัง้ นี ้ โดย
ไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าจะมีผูร้ บั ไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูกย้ายหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือ
ถูกรือ้ ถอน โดยผูฝ้ ากไม่ได้แจ้งการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ ถอนนัน้ ให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะ
หาช่องทางรับข้อมูลไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผูฝ้ ากได้รบั และทราบหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดย
ชอบ ทัง้ นี ้ หากมีการย้าย การเปลี่ยนแปลง หรือการรือ้ ถอนช่องทางรับข้อมูล ผูฝ้ ากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรทันที
ผูฝ้ ากตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามกฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดใดๆ ของธนาคาร ทัง้ ที่
ธนาคารได้แจ้งผูฝ้ ากทราบ หรือปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาํ การ หรือเวปไซต์ของธนาคารเป็ นคราวๆ ไป ทัง้ ที่มีอยู่แล้วขณะนี ้
และ/หรือจะมี ขึน้ ในภายหน้า เมื่ อใดก็ตามที่ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คู่มือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกําหนดใดๆ ดังกล่าว ผูฝ้ ากตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามกฎหมาย คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนด
ที่เปลี่ยนแปลงนัน้ ด้วยโดยทันที
ผูฝ้ ากตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ธนาคารกําหนดและแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ
โดยประกาศเป็ นการทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้ นี ้ ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องในภายหน้าได้ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 19.
การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆในการใช้สิทธิ ของธนาคารตามกฎหมาย ตามข้อกําหนดและเงื่ อนไขต่างๆ ตลอดจนคู่มือ
ระเบียบต่างๆ ของธนาคาร และบันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรือให้ความยินยอม
ในการผิดสัญญาของผูฝ้ ากแต่ประการใด
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25. ผูฝ้ ากตกลงและยอมรับว่า ในกรณี เปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by KBank หรือ
ช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) และการลงนามตามข้อกําหนดและเงื่ อนไขฉบับนี ไ้ ด้กระทําภายใต้
บริการ MAKE by KBank หรือช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี ) การใช้รหัสผ่าน (PIN)
และ/หรือ รหัส One Time Password (OTP) และ/หรือเครื่องมืออื่นใดที่ผฝู้ ากใช้เป็ นเครื่องมือในการ Log in เข้าสูบ่ ริการ
MAKE by KBank หรือเข้าสูช่ ่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และ/หรือเพื่อยอมรับ/ยืนยัน/
ลงนามประกอบการใช้บริการต่างๆ (ซึ่งในข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริการ MAKE by KBank หรือช่องทาง/บริการอื่น
ตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) จะรวมเรียกว่า “เครื่องมือโอนเงิน”) ถือเป็ นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีผฝู้ าก
ใช้ในการยอมรับ/ยืนยัน/ลงนามเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by KBank หรือผ่าน
ช่องทาง/บริการอื่นตามที่ ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี ) และลงนามตามข้อกําหนดและเงื่ อนไขฉบับนี ้ และ
การกระทําใดๆ หากได้กระทําไปโดยการใช้เครื่องมือโอนเงินดังกล่าวแล้ว ผูฝ้ ากตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นบั ตัง้ แต่
เวลาที่มีการยอมรับ/ยืนยัน/ลงนามการทําธุรกรรมเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by
KBank หรือผ่านช่องทาง/บริการอื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และให้มีผลผูกพันผูฝ้ าก รวมทัง้ ให้ถือว่า
เป็ นการที่ ผูฝ้ ากได้ลงลายมื อชื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของผูฝ้ ากให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทําข้อกําหนดและ
เงื่ อ นไขฉบับ นี โ้ ดยถูก ต้อ งสมบู ร ณ์แ ล้ว และตกลงให้ธ นาคารสามารถใช้ข ้อ มูล การทํา ธุ ร กรรมเปิ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
อิ เล็กทรอนิ กส์ (K-eAccount) ผ่า นบริการ MAKE by KBank หรือ ช่อ งทาง/บริการอื่ น ตามที่ ธ นาคารกํา หนด (ถ้า มี )
ดังกล่าว (ตามแต่กรณี) เป็ นต้นฉบับเอกสารประกอบกับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้ ใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิสจู น์
ว่าผูฝ้ ากได้ทาํ ธุรกรรมการเปิ ดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ (K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by KBank หรือช่องทาง/บริการ
อื่นตามที่ธนาคารกําหนด (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี) และใช้ในการดําเนินการทางกฎหมายได้ทกุ ประการ
26. ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผูฝ้ าก โดยมีวตั ถุประสงค์ท่ี
จํา เป็ น เพื่ อ การให้บ ริก ารแก่ ผู้ฝ าก การดํา เนิ น การตามคํา ขอของผู้ฝ ากก่ อ นให้บ ริก าร การมอบหมายงานให้ผู้อ่ื น
ดําเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวง
ถาม เป็ นต้น การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี ้ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคาร
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผูใ้ ห้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูร้ บั จ้างช่วงงาน
ต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ /หน้าที่ ผูร้ บั โอนสิทธิ /
หน้าที่ และ/หรือผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing และยินยอมให้ผรู้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณี ท่ีผูฝ้ ากมีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อดําเนินการใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ข้างต้น ผูฝ้ ากขอรับรองว่าได้รบั ความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อ่ืนทางกฎหมายในการให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บคุ คลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม
ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
27. ข้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขฉบับ นี ้ใ ห้ใ ช้บัง คับ และตี ค วามตามกฎหมายไทย และให้ศ าลไทยเป็ น ศาลที่ มี เ ขตอํา นาจ
ในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึน้ ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี ้
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ข้อกําหนดและเงือ่ นไขการเปิ ดและใช้บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(K-eSavings Account) ผ่านบริการ MAKE by KBank
จํานวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ทีส่ ามารถเปิ ดได้
• ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ได้ไม่เกินจํานวน 1 บัญชี หรือเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารกําหนด
จํานวนเงินขั้นตํ่าในการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ครั้งแรก
• ไม่กาํ หนดจํานวนเงินฝากขัน้ ตํ่า
การฝากเงิน
• ผู้ฝ ากสามารถฝากเงิ น เข้า บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรัพ ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eSavings Account) ด้ว ยเงิ น สดผ่ า นสาขา
ของธนาคาร จุดบริการตัวแทนของธนาคาร เครื่อง CDM หรือผ่านช่องทางบริการต่างๆ ที่ธนาคารเปิ ดให้บริการรับฝาก
เงิ น สํา หรับ บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรัพ ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (K-eSavings Account) หรื อ โอนเงิ น จากบัญ ชี เ งิ น ฝากบัญ ชี อ่ื น
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account)
การถอนเงิน
• กรณีผฝู้ ากมีความประสงค์จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ผูฝ้ ากจะต้อง
ทํารายการโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีอ่ืน ผ่านบริการ MAKE by KBank
• บริการถอนเงินโดยไม่ใช้บตั รด้วยบริการ MAKE by KBank ผ่านเครื่อง ATM สาขาของธนาคาร จุดบริการตัวแทนของ
ธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกําหนด
วงเงินการโอนเงิน
• เป็ นไปตามวงเงินการโอนเงินของช่องทางต่างๆ ที่ผูฝ้ ากทํารายการ ทัง้ นี ้ อาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบีย้
• เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคาร โดยธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบีย้ หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่
กฎหมายกําหนด (หากมี) ปี ละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุ ายนและเดือนธันวาคมของทุกปี
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
• ผูฝ้ ากต้องใช้บริการ MAKE by KBank ควบคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) กรณี
ผูฝ้ ากไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าว ต้องสมัครใช้บริการในวันเปิ ดบัญชีฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings
Account) ด้วย
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• ในการใช้บริการรับเงินโอน/ส่งเงินโอนต่างประเทศ ผูฝ้ ากตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลชื่อบัญชีและเลขที่บญ
ั ชี
ของผูฝ้ าก ไปยังผูส้ ่งเงินโอนและผูใ้ ห้บริการส่งเงินโอนในต่างประเทศ หรือผูร้ บั เงินโอนและผูใ้ ห้บริการรับเงินโอนใน
ต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการกํากับดูแลที่มีผลใช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการ
ส่ง เงิ น โอนในต่ า งประเทศหรื อ ผูใ้ ห้บ ริก ารรับ เงิ น โอนในต่า งประเทศ และเพื่ อ ความถูก ต้อ งในการทํา ธุร กรรม ทั้งนี ้
หากผูฝ้ ากไม่ประสงค์ให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลในกรณีดงั กล่าว โดยผูฝ้ ากยอมรับว่าผูฝ้ ากอาจไม่สามารถใช้บริการรับเงิน
โอน/ส่งเงินโอนต่างประเทศบางรายการที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลดังกล่าวได้ ผูฝ้ ากสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center
โทร. 02-8888888
• กรณีผฝู้ ากมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings Account) ตํ่ากว่าจํานวนเงินขัน้ ตํ่า
ที่ธนาคารกําหนด และไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี ผูฝ้ ากยินยอมชําระค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก
ให้แ ก่ ธ นาคาร ตามจํา นวนที่ ธ นาคารกํา หนด โดยให้หัก จากบัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรัพ ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (K-eSavings
Account) ของผูฝ้ ากได้ทันที และ/หรือ ปิ ดบัญ ชี เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eSavings Account) และ/หรือ
ดําเนินการอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือได้รบั ความยินยอมจากผูฝ้ ากล่วงหน้า โดยกรณี
ที่ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีธนาคารจะแจ้งให้ผฝู้ ากทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
• ให้ถื อ ว่ า ข้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขการเปิ ดและใช้บัญ ชี เ งิ น ฝากออมทรัพ ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (K-eSavings Account)
ผ่า นบริการ MAKE by KBank เป็ นส่ว นหนึ่งของข้อ กํา หนดและเงื่ อ นไขการเปิ ดและใช้บัญ ชี เงิ นฝากอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(K-eAccount) ผ่านบริการ MAKE by KBank
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