แบบฟอร์มขอเพิ่มบัญชีบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME

ขั้นตอนการเพิ่มบัญชี
วันที่ ................................. เวลา ............
กดปุ่ มเพิ่มบัญชีในระบบ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME
(Login เข้าสู่ระบบ > คลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” > คลิก “เพิ่มบัญชีธนาคารกสิกรไทยของตนเอง” หรือ “เพิ่มบัญชีบุคคลอื่น” > กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > คลิกปุ่ ม “ตกลง”)
ยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการเพิ่มบัญชี (ตามรายละเอียดในหน้า 2)
ประเภทลูกค้า
บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดาทาการค้า
นิตบิ ุคคล
ชื่อผูใ้ ช้บริการ/ผูร้ บั มอบอานาจ ....................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนิ ติบุคคล................................................................................................................................มีความประสงค์ขอให้ธนาคารดาเนิ นการดังนี้

ขอเพิ่มบัญชีตนเองบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

เลขที่บญ
ั ชี

ลงลายมือชื่อ ..............................................................................................................

2.

เลขที่บญ
ั ชี

ลงลายมือชื่อ .............................................................................................................

3.

เลขที่บญ
ั ชี

ลงลายมือชื่อ .............................................................................................................

ขอเพิ่มบัญชีร่วมบนบริการ K-Cyber Banking โดยมีรายละเอียดของผูย้ ินยอม ดังนี้
ข้าพเจ้า (ผูย้ ินยอม) ..........................................................................................................................................................................ซึ่งเป็ นเจ้าของบัญชีร่วมตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป
ชื่อบัญชี..........................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขบัญชี
ตกลงยินยอมให้ผูข้ อใช้บญ
ั ชีบนบริการ K-Cyber Banking ซึ่งเป็ นเจ้าของบัญชีร่วม ดังกล่าว กับ
ข้าพเจ้าสามารถทารายการ ทุกรายการ บนบริการ K-Cyber Banking อาทิเช่น สอบถามยอดบัญชี โอนเงิน ชาระค่าสินค้าหรือบริการ ฯลฯ กับบัญชีร่วมหมายเลขที่แจ้งนี้ ภายใต้
User ID ของผูข้ อใช้บญ
ั ชีบนบริการ K-Cyber Banking แต่เพียงผูเ้ ดียว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบว่า ขณะที่บญ
ั ชีร่วมดังกล่าวผูกกับบริการ K-Cyber Banking อยูน่ ้ัน ข้าพเจ้าจะไม่สามารถ
ผูกบัญชีร่วมนี้ บนบริการ K-Cyber Banking ของข้าพเจ้าได้จนกว่าเจ้าของบัญชีร่วมจะแจ้งขอยกเลิกการผูกบัญชีร่วมดังกล่าวและถือว่าทุกรายการที่จะเกิดขึ้ นในภายภาคหน้าผ่าน
บริการนี้ ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของบัญชีร่วมทั้งหมด และยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ นในภายหน้าทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................
(
)
ลายมือชื่อให้เหมือนที่ใช้เปิ ดบัญชี

ผูย้ ินยอมลงลายมือชื่อ

ลงชื่อ.....................................................................
(
)
ลายมือชื่อให้เหมือนที่ใช้เปิ ดบัญชี

ขอเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME (สาหรับลูกค้าที่ใช้รหัสรักษาความปลอดภัยแบบ PIN2 เท่านั้น)
ชื่อผูร้ บั โอนเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
1. ชื่อบัญชี.................................................................................. ธนาคาร................................................ สาขา........................................ เลขที่บญ
ั ชี.........................................
2. ชื่อบัญชี.................................................................................. ธนาคาร................................................ สาขา........................................ เลขที่บญ
ั ชี.........................................

ในกรณีที่ท่านใช้รหัสรักษาความปลอดภัยแบบ SMS-OTP หรือ QR-OTP สามารถเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งส่งเอกสาร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็ นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้รบั ทราบข้อความใน ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ K-Cyber Banking และ K-Cyber for SME
และ K-Cyber Trade และ K-Cyber Invest ตลอดจน ข้อกาหนด ข้อตกลงระเบียบคาสัง่ ประกาศต่างๆของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) เกี่ยวกับการให้บริการ K-Cyber ดังกล่าวตลอดจนการให้บริการ
ประเภทอื่นของ “ธนาคาร ที่มีแล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าได้ทราบหรือซึ่งธนาคารจะประกาศไว้ ณ ที่ทาการของธนาคารหรือเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยโดย
ให้ถือว่ามีผลผูกพันกับข้าพเจ้า ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้ น ข้าพเจ้ายินยอมเป็ นผูร้ บั ผิดชอบทั้งสิ้ น การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้แก่ธนาคารหรือให้ผ่านธนาคารหรือมีอยู่กบั ธนาคารหรือที่ธนาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จาเป็ นเพื่อการให้บริการแก่ขา้ พเจ้า การดาเนิ นการตามคาขอของข้าพเจ้าก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้ผอู ้ ื่นสนั บสนุ นการให้บริการไม่วา่ จะเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งาน
ติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใดก็ตาม การโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง การควบคุมกากับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน และ/
หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นการของธนาคารอย่างมีนัยสาคัญ หรือเพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการได้อย่างเป็ นธรรมและต่อเนื่ อง และข้าพเจ้า ตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูใ้ ห้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ อบบัญชี ผู ้
ตรวจสอบภายนอก บริษัทข้อมูลเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ ผูม้ อี านาจตามกฎหมาย และ/หรือหน่ วยงาน/องค์กร/นิ ติบุคคลใดๆ ที่มี
สัญญาอยู่กบั ธนาคาร และยินยอมให้ผรู ้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไปได้ภายใต้วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว และตกลงยินยอมให้ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลไปเก็บไว้บน
server/cloud ในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร www.kasikornbank.com/th/privacy-policy

ลายมือชื่อ..................................................................ผูใ้ ช้บริการ
(
)

เจ้ าหน้ าที่สาขาธนาคารกสิกรไทย
ผลการตรวจสอบลายมือชื่อ

ถูกต้ อง
ไม่ ถูกต้ อง
เอกสารครบถ้ วนและถูกต้ อง

ลงชื่อ....................................................................รหัสพนักงาน.................................รหัสสาขา................
ตาแหน่งงาน......................................................................................เบอร์ โทรศัพท์...................................
รหัสลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจ................................................................วันที่............................................
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สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
เจ้ าหน้ าที่ RM
ตรวจสอบตัวตนลูกค้ าและเอกสารครบถ้ วน
ลงชื่อ.....................................................................................................
รหัสพนักงาน.....................................เบอร์ โทรศัพท์..................................
วันที่.....................................
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แบบฟอร์มขอเพิ่มบัญชีบนบริการ K-Cyber Banking / K-Cyber for SME

สาหรับบุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาทาการค้า

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ในช่องว่าง)

ช่องทางการจัดส่งเอกสาร

เอกสารประกอบการขอเพิ่มบัญชี
สมุดบัญชีเงินฝาก (ตัวจริง)/เช็ค/ใบขอสมุดเช็ค
บัตรประจาตัวประชาชน/Passport (สาหรับลูกค้าต่างชาติ)
สาเนาทะเบียนพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

(ใช้สาหรับบุคคลธรรมดาทาการค้าเท่านั้น)

สาหรับนิติบุคคล

(โปรดระบุเครื่องหมาย  ในช่องว่าง)

บริษัท / ห้างหุน้ ส่วน

ช่องทางการจัดส่งเอกสาร

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ออกให้ภายใน 3 เดือน)
รายงานการประชุมที่ให้ใช้บริการ/เพิม่ บัญชี/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบน K-Cyber for SME
สาเนาบัตรประชาชน/Passport(สาหรับลูกค้าต่างชาติ) ของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ

คณะบุคคล / ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
สาเนาการจัดตั้งคณะบุคคล หรือห้างหุน้ ส่วนสามัญ
สาเนาบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรนิ ติบุคคล
สาเนาบัตรประชาชน/Passport(สาหรับลูกค้าต่างชาติ) ของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ
ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

โรงเรียน
สาเนาการจัดตั้งโรงเรียน
สาเนาบัตรประชาชน/Passport(สาหรับลูกค้าต่างชาติ) ของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ

สหกรณ์ / สมาคม / องค์กรศาสนา
ตราสารการจัดตั้งสหกรณ์ หรือสมาคม หรือหนังสือรับรององค์กรศาสนาปี ปัจจุบนั
รายงานการประชุมที่ให้ใช้บริการ/เพิม่ บัญชี/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบน K-Cyber for SME
สาเนาบัตรประชาชน/Passport(สาหรับลูกค้าต่างชาติ) ของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแล้ว
ลงชื่อ................................................................ ตาแหน่ งงาน.................................................
รหัสลายมือชื่อผูร้ บั มอบอานาจ.............................................. วันที่.........................................
รหัสพนักงาน.....................................................รหัสสาขา...................................................
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