ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดและใช้ บัญชีเงินฝากออมทรั พย์
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไปสาหรับเงินฝากทุกประเภท
1. ผู้ฝากสามารถนาฝาก และ/หรื อถอนเงินจากบัญชีได้ โดยใช้ สมุดเงินฝาก ณ สานักงานสาขาของธนาคารที่รับเปิ ดบัญชี หรื อสาขา
อื่นตามระเบียบของธนาคาร
2. ธนาคารจะมอบสมุดเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากเพื่อเป็ นหลักฐาน ซึ่งผู้ฝากจะต้ องเก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัย และจะไม่มอบสมุดเงินฝาก
ให้ แก่ผ้ อู ื่นเป็ นอันขาด หากมีการชารุดหรื อสูญหาย หรื อถูกลักขโมย ผู้ฝากต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือ หรื อตามช่องทางที่
ธนาคารกาหนดทันที ทังนี
้ ้ สมุดเงินฝากและสิทธิตามบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากจะโอนให้ ผ้ อู ่ นื เปลี่ยนมือ แก้ ไข หรื อฉีกแผ่ นใด
แผ่ นหนึ่ งออก หรื อนาไปเป็ นหลักประกันแก่ บุคคลอื่นได้ ต่อเมื่อได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือ จากธนาคารแล้ ว
เท่ านัน้ และไม่ว่ากรณีใดหากมีบคุ คลอื่นนาสมุดเงินฝากไปใช้ ธนาคารไม่จาต้ องรับผิดชอบต่อ ผู้ฝาก สาหรับความเสียหายใดๆ
หรื อเงินที่ธนาคารจ่ายไปโดยสุจริ ตอันเนื่องจากผู้อื่นนาสมุดเงินฝากไปใช้ ก่อนที่จะมีการแจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงการสูญหาย หรื อ
ถูกลักขโมย
3. การฝาก ถอน โอนเงิน ชาระค่าสินค้ า/บริ การ ชาระค่าสาธารณูปโภค และชาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ อาจทาได้ โดยไม่ต้องใช้ สมุดเงินฝาก ทังนี
้ ้
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ฝากสามารถกระทาได้ หลายช่องทาง โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ สมุดเงินฝาก อาทิ การทา
รายการผ่านเครื่ อง ATM, การใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ , การทาคาสัง่ ประจา (หักบัญชีอตั โนมัติ) หรื อวิธีการอื่นใดที่
ธนาคารจัดให้ มีขึ ้นได้ ด้วยซึง่ ในกรณีเหล่านี ้ให้ ถือว่ารายการที่ได้ ทาตามเงื่อนไขแต่ละบริ การเป็ นการถูกต้ องและผูกพันผู้ฝากโดย
ไม่ต้องทาเอกสารหรื อหลักฐานในการฝากหรื อถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝาก หรื อถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมี
ผลให้ ยอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคาร กับยอดเงินฝากในสมุดเงินฝาก ไม่ตรงกัน จนกว่าผู้ฝากจะนาสมุดเงินฝากมาให้ ธนาคาร
บันทึกรายการให้ ถูกต้ องแล้ ว ดังนัน้ ผู้ฝากตกลงให้ ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเป็ นยอดเงินฝากที่ ถกู ต้ องเท่านัน้
4. ผู้ฝากจะต้ องนาสมุดเงินฝากที่ได้ รับจากธนาคารมายื่นต่อธนาคาร เพื่อบันทึกรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชี เช่น รายการฝาก หรื อ
ถอนที่ไม่ได้ ใช้ สมุดเงินฝากลงในสมุดเงินฝาก เพื่อให้ ยอดเงินฝากตามสมุดเงินฝากเป็ นยอดเงินฝากตรงตามบัญชีของธนาคารในปั จจุบนั
ทุกๆ 1 ปี และผู้ฝากจะต้ องมาถอนเงินฝากคืนทังจ
้ านวน ภายใน 10 ปี นับแต่วนั ที่ปรากฏรายการครัง้ สุดท้ ายตามที่ปรากฏในสมุดเงิน
ฝาก หรื อวันที่ในรายการเงินฝากประจาที่ปรากฏในรายการครัง้ สุดท้ ายในสมุดเงินฝากประจาครบกาหนด ทังนี
้ ้ หากผู้ฝากละเลยไม่นา
สมุดเงินฝากมาดาเนินการภายในระยะเวลาตามที่กล่าว หากเกิดความเสียหาย ผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบเองทังสิ
้ ้น
5. ถ้ าผู้ฝากเป็ นพนักงาน ลูกจ้ าง เป็ นหุ้นส่วน เป็ นกรรมการ หรื อมีตาแหน่งหน้ าที่ในนิติบคุ คลใด นาเช็คที่สงั่ จ่ายให้ แก่นิติบคุ คลนันมาฝาก
้
เข้ าบัญชีที่ไม่ใช่บญ
ั ชีของนิติบคุ คลตามหน้ าเช็ค ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ยอมรับฝากได้ แม้ วา่ เช็คนันจะมี
้ การสลักหลังโดยชอบของ
นิติบคุ คลนันๆแล้
้ วก็ตาม
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6. ในกรณีที่เปิ ดบัญชีเงินฝากร่ วมกัน โดยมีเงื่อนไขให้ ผ้ ฝู ากร่ วมแต่ละคนโดยลาพังคนใดคนหนึ่งมีสิทธิถอนเงินได้ ไม่ว่าจะถอนทังหมด
้
หรื อบางส่วนถ้ าหากผู้ฝากร่ วมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมลง ผู้ฝากร่ วมคนอื่นที่ยงั มีชีวิตอยู่มีสิทธิถอนเงินจากบัญชีนี ้ได้ ไม่ว่าจะถอน
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทังนี
้ ้ในกรณีที่มีการแจ้ งให้ ธนาคารได้ รับทราบถึงการตายของผู้ฝากร่ วมคนใดคนหนึ่ง ธนาคารจะไม่ จ่ายเงิน
ให้ แก่ผ้ ฝู ากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยูก่ ็ได้ โดยผู้ฝากร่วมที่ยงั มีชีวิตอยู่จะต้ องมาถอนเงิน หรื อปิ ดบัญชีร่วมกับผู้จดั การมรดก หรื อทายาทของ
ผู้ตาย (แล้ วแต่กรณี) เว้ นแต่ธนาคารจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
7. ในกรณี ที่ ผ้ ูฝากมอบหมายให้ บุค คลอื่ น มี อานาจในการเบิ ก ถอนเงิ น จากบัญ ชี เ งิ น ฝากแทนผู้ฝากได้ หากปรากฏว่า ผู้ ฝาก
ถึง แก่ กรรมลง และทายาทของผู้ฝากมิได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือ และธนาคารได้ จ่ายเงินไปตามเงื่อนไขที่ให้ ไว้ กบั ธนาคาร
แล้ ว ผู้ฝากตกลงให้ ถือว่าธนาคารได้ จ่ายเงินไปโดยถูกต้ องแล้ ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฝาก หรื อทายาทของผู้ฝากแต่อย่างใด
8. การลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการฝาก หรื อถอนเงิน หรื อการขอใช้ บริ การอื่นๆ นัน้ จะต้ องครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่ให้ ไว้ กบั ธนาคาร และ
เป็ นไปตามตัวอย่างลายมือชื่อ ตรายาง และ/หรื อดวงตรา (ถ้ ามี) ของผู้ฝาก และ/หรื อเจ้ าของบัญชี ร่วม แม้ จะผิดเพีย้ นตาม
ธรรมชาติจากลายมือชื่อที่ให้ ไว้ เป็ นตัวอย่างไปบ้ าง แต่ไม่มีเหตุชวนสงสัยก็ใช้ ได้ โดยผู้ฝากยอมรับว่าธนาคารไม่มีข้อผูกพันในอัน
ที่จะต้ องตรวจสอบตรายาง ดวงตรา หรื อตัวเขียนอย่างอื่นเกี่ยวกับการลงนามที่ น อกเหนื อ ไปจากลายมื อ ชื่ อ ที่ ผ้ ู ฝ ากให้ ไ ว้
กับ ธนาคาร กล่า วคื อ ไม่ต้ อ งตรวจสอบว่า เป็ นตรายาง หรื อ ดวงตราที่ ได้ จ ดทะเบียนไว้ หรื อไม่
9. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากนาเช็คมาฝากเข้ าบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะจัดการเรี ยกเก็บเงินตามเช็คให้ ตามวิธีการและภายในระยะเวลาตามปกติ
ประเพณี ที่ธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศไทยปฏิบตั ิกนั อยู่ แต่ทงนี
ั ้ ้ ในการเรี ยกเก็บเงินตามเช็คที่นาฝากนัน้ ไม่ว่าธนาคารจะ
ได้ รับรองการนาเข้ าบัญชีผ้ รู ับเงิน (Payee’s Account Credit) รับรองสลักหลัง (Endorsement Confirmed หรื อ Endorsement
Guaranteed) หรื อรับประกันการใช้ เงิน(Discharged Guaranteed) หรื อไม่ก็ตาม หากปรากฏ ในภายหลังว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิในเช็ค
นัน้ หรื อมีสิทธิ แต่เพียงบกพร่ อง เป็ นเหตุให้ ธนาคารต้ องรับผิดชอบใช้ เงินให้ แก่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของเช็คอันแท้ จริ งหรื อผู้หนึ่งผู้ใดไป ผู้ฝาก
จะต้ องชดใช้ เงินให้ แก่ธนาคารตามจานวนที่ธนาคารต้ องเสียไปนัน้ พร้ อมทัง้ ดอกเบี ้ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศกาหนด
สาหรับลูกค้ าที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข หรื อผิดนัดชาระหนี ้ นับแต่วนั ที่ธนาคารได้ จ่ายเงินนันเป็
้ นต้ นไป
ในกรณีที่เรี ยกเก็บแล้ วไม่ได้ เงินตามเช็คที่นามาฝากนันๆ
้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบ ในเวลาอันสมควร และผู้ฝากจะต้ องมา
ติดต่อขอรับเช็คคืนโดยเร็ ว อย่างไรก็ตาม ผู้ฝากมีหน้ าที่ต้องติดตามว่าเช็คที่ฝากเรี ยกเก็บนัน้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ หรื อไม่ ซึ่ง
ถ้ าเรี ยกเก็ บเงิ นไม่ได้ ผู้ฝากมีหน้ าที่ติดตามขอรั บเช็ คนันคื
้ น ในกรณี ที่ผ้ ฝู ากละเลยไม่มาติดต่อขอรั บเช็ คคืน หากเกิ ดความ
เสียหายแต่อย่างใด ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบเองทังสิ
้ ้น
10. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากนาเช็คต่างธนาคารมาฝากเข้ าบัญชีเงินฝากเพื่อเรี ยกเก็บ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับฝากเช็คต่างธนาคารที่มี
รอยขูด หรื อลบข้ อความ หรื อมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ตัดทอน หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อความใดๆ บนเช็ค และผู้ฝากจะต้ องนาเช็คดังกล่าว
ไปฝากเพื่อเรี ยกเก็บ ณ ธนาคารเจ้ าของเช็คเอง
11. ผู้ฝากตกลงชาระค่าบริ การรักษาบัญชี และ/หรื อค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายต่างๆ อาทิเช่น (แต่ไม่จากัดอยู่เพียง) ค่าธรรมเนียมการ
ถอนเงินข้ ามเขตสานักหักบัญชี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คคืน โดยยินยอมให้ หกั เงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากได้ ตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
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12. ในกรณีผ้ ฝู ากมีหนี ้สินที่ต้องชาระอยูก่ บั ธนาคาร ไม่วา่ จะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชี
เงินฝากประเภทใดๆ ที่ผ้ ฝู ากมีอยูก่ บั ธนาคาร หรื อเงินซึง่ อยูใ่ นความครอบครองดูแล และ/หรื อในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่า
ธนาคารจะได้ รับฝากเงิ น ได้ การครอบครองดูแล และ/หรื อได้ อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใด เพื่อเข้ าชาระหนี ้ และ/หรื อ ความ
รับผิดชอบของผู้ฝากได้ ทนั ทีโดยไม่จาต้ องบอกกล่าว
13. ผูฝ้ ากตกลงให้ ธนาคารจัดส่งเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี หนังสือ จดหมายติดต่อ คาบอกกล่าวใดๆ ไปยังสถานที่ที่ ผ้ ู
ฝากแจ้ งไว้ กับธนาคารหรื อที่อยู่ที่ผ้ ูฝากแจ้ งการเปลี่ยนแปลงไว้ เป็ นหนังสือครัง้ หลังสุด หรื อที่อยู่ตามเอกสารสาคัญของทาง
ราชการ ไม่ว่าธนาคารจะส่งเอง หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน ให้ ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ฝู ากโดยชอบ
แล้ ว ทังนี
้ ้ โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีผ้ รู ับไว้ หรื อไม่ และแม้ หากส่งให้ ไม่ได้ เพราะตาบลสถานที่ที่กล่าวเปลี่ยนแปลงไป หรื อถูกรื อ้ ถอน
ไปโดยมิได้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลง หรื อรื อ้ ถอนนันเป็
้ นหนังสือให้ ธนาคารทราบก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาไม่พบสถานที่ที่ระบุไว้
ก็ดี ให้ ถือว่าผู้ฝากได้ รับและได้ ทราบหนังสือติดต่อ และ/หรื อบอกกล่าวของธนาคารแล้ วโดยชอบ
14. การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการเปิ ดและใช้ บญ
ั ชีเงินฝาก
14.1 หากเป็ นการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ผ้ ฝู ากเกิดภาระหรื อความเสีย่ งที่เพิม่ ขึ ้น การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้
ฝากให้ ความยินยอม
14.2 หากเป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดย
หากเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของผู้ฝาก (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การที่สอดคล้ องกับ
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น การเปลีย่ นแปลงช่องทางในการให้ บริ การ การเปลีย่ นแปลงวันครบกาหนดชาระหนี ้) ธนาคารจะสือ่ สารหรื อ
แจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรื อระยะเวลาอื่น
ตามที่กฎหมายกาหนด
14.3 หากมีกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์กาหนดให้ ธนาคารต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขไว้ เป็ นการเฉพาะเป็ น
อย่างอื่น ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารปฏิบตั ิตามกฎหมายและ/หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าวได้
15. การล่าช้ าหรื องดเว้ นใดๆ ในการใช้ สทิ ธิของธนาคารตามกฎหมาย ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในคาขอฯ ฉบับนี ้ ตลอดจนระเบียบต่างๆของ
ธนาคาร ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิหรื อให้ ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ฝากแต่ประการใด
16. ในกรณีผ้ ฝู ากใช้ บญ
ั ชีเงินฝากนี ้เป็ นช่องทางในการกระทาที่ส่อไปในทางกระทาที่ผิดกฎหมาย หรื อได้ รับเงินจากการที่ผ้ อู ื่นได้
กระทาการโอนเงินเข้ าผิดบัญชี ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ สิทธิธนาคารสามารถดาเนินการระงับการให้ บริ การ หรื อทาการอายัดเงิน
ฝากในบัญชีดงั กล่าวได้ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
17. ในกรณีที่บญ
ั ชี มียอดคงเหลือเป็ นลูกหนี ้ธนาคาร หรื อบัญชี เงินฝากถูกอายัดโดยคาสัง่ ศาล หรื อเจ้ าพนักงานผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย หรื อผู้ฝากถึงแก่กรรม หรื อบัญชีเงินฝากหรื อผู้ฝากมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาผิดตามกฎหมาย หรื อในกรณีอื่นที่
ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรธนาคารจะปิ ดบัญชีโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ าก็ได้
18. ในกรณีเอกสาร / ข้ อมูล เกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีของผู้ฝากที่ให้ ไว้ แก่ธนาคารนันไม่
้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร / หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลธนาคาร / หน่วยงานของรัฐ ผู้ฝากมีหน้ าที่นาส่งและ/หรื อดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร/
ข้ อมูลการเปิ ดบัญชีกับธนาคารให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนโดยเร็ ว หากไม่ดาเนินการผู้ฝากตกลงยินยอมให้ สิทธิธนาคารสามารถระงับ
การฝากถอน โอนเงิ น และ/หรื อธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เกี่ ยวกับบัญชี ของผู้ฝากได้ จนกว่าผู้ ฝากจะได้ ดาเนินการเกี่ยวกับ
เอกสาร / ข้ อมูล การเปิ ดบัญชีของผู้ฝาก ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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19. ผู้ฝากขอรั บรองว่า ข้ อมูลในใบคาขอเปิ ดบัญชี นีค้ รบถ้ วนและเป็ นความจริ ง และผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคาร (1) เก็ บ/
รวบรวม/ใช้ ข้อมูลของผู้ฝากที่มีอยู่กบั ธนาคาร หรื อที่ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
สินเชื่อ ธุรกรรมต่างๆ เชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง/ลัทธิ /ศาสนา/ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้ อมูลสุขภาพ ข้ อมูลชีวภาพ (เช่น ใบหน้ า เสียง ลายนิ ้วมือ ม่านตา ฯลฯ) และข้ อมูลอื่นใด ซึ่งจะเรี ยกรวมว่า “ข้ อมูล” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบริ หารจัดการธุรกิจ/การให้ บริ การ/การปฏิบตั ิตามกฎหมายของธนาคาร การที่ธนาคารจ้ าง/มอบหมาย
บุคคลอื่นดาเนินการแทน ไม่ว่าเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานติดต่อสื่อสาร/งานติดตามทวงถาม/งานอื่นใด และเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นอันชอบด้ วยกฎหมาย (2) เปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พันธมิตรทางธุรกิจ/ผู้
ให้ บริ การภายนอก/ผู้ประมวลผลข้ อมูล/ผู้สนใจจะเข้ ารับโอนสิทธิ/ผู้รับโอนสิทธิ/ผู้มีอานาจตามกฎหมาย หรื อหน่วยงาน/องค์กร/
นิติบคุ คลใด ๆ ที่มีสญ
ั ญาอยูก่ บั ธนาคาร และยินยอมให้ ผ้ รู ับข้ อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไป
ได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้ งไว้ ต่อธนาคาร (ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ และ
ข้ อเสนอพิเศษต่างๆของผู้รับข้ อมูลจากธนาคาร) และ (3) ส่งหรื อโอนข้ อมูลไปยังต่างประเทศได้ ทังนี
้ ้ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้
ฝากในภายหลัง ให้ อยู่ ภ ายใต้ ข้ อก าหนดนี ด้ ้ วย และผู้ ฝากรั บ ทราบว่ า ผู้ ฝากสามารถติ ด ต่ อ ธนาคารผ่ า นช่ อ งทาง
K-Contact Center โทร.02-8888888
ทังนี
้ ้ ธนาคารจะไม่ทาการเก็ บรวบรวม/ใช้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้ อมูล
ชีวภาพ (เช่น ใบหน้ า เสียง ลายนิ ้วมือ ม่านตา ฯลฯ) หากผู้ฝากแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ งว่าไม่ประสงค์จะให้ ธนาคารดาเนินการ
ดังกล่าว
20. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์
20.1 ผู้ฝากจะต้ องฝากครั ง้ แรกไม่ต่ากว่าจานวนที่ธนาคารกาหนด และจะต้ องมียอดเงิ นคงเหลือในบัญชี ในทุกขณะไม่ต่า กว่า
2,000.-บาทหรื อตามจานวนที่ธนาคารประกาศกาหนด ซึง่ ธนาคารได้ ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานสาขาของธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยให้ ถือว่าผู้ฝากได้ รับแจ้ งถึงการประกาศจานวนเงินคงเหลือในบัญชีนนแล้
ั ้ ว ซึง่ อัตราดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามที่ธนาคาร
พิจารณาเห็นควร โดยธนาคารจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า
20.2 กรณี ผ้ ูฝากมี เงิ นฝากคงเหลือในบัญชี ต่ ากว่าจ านวนเงิ นขัน้ ต่ าที่ ธนาคารก าหนดหรื อไม่มี การฝากถอน เกิ นกว่า 1 ปี
ผู้ฝากยินยอมชาระค่าบริ การรักษาบัญชีให้ แก่ธนาคาร ตามจานวนที่ธนาคารกาหนด โดยให้ หกั จากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ ทนั ที
และหากไม่มีเงินฝากเหลือผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารพิจารณาปิ ดบัญชีเงินฝากได้ โดยไม่จาต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
20.3 ธนาคารตกลงจ่ายดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ฝู ากในกาหนดเวลา และอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนดในแต่ละขณะ โดยนาดอกเบี ้ยหลังจาก
หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ ามี) รวมเข้ าฝากในบัญชีด้วย
20.4 ในกรณีที่มีการทารายการเดินบัญชีโดยผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ได้ ใช้ สมุดเงินฝาก (No Book) หลายรายการ เมื่อผู้ฝากนาสมุดเงิน
ฝากมาบันทึกรายการเคลือ่ นไหวธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมรายการ No Book ที่มีรายการเกินกว่าที่ธนาคารกาหนด รวมเข้ า
เป็ นรายการด้ านฝากและด้ านถอน ด้ านละ 1 รายการ หากผู้ฝากต้ องการตรวจสอบรายการระหว่างยุบรวม สามารถขอรายการเดิน
บัญชีได้ จากสานักงานของธนาคารที่รับเปิ ดบัญชี หรื อสาขาอื่นตามระเบียบของธนาคาร หรื อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิ ดให้ บริ การ
20.5 ในกรณีที่ธนาคารต้ องนาส่งภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี ้ยเงินฝากในบัญชีของผู้ฝาก แต่ธนาคารไม่ได้ ทาการหักภาษี ไว้ ก่อน ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากที่มีอยูก่ บั ธนาคาร ไม่วา่ ประเภทใดได้ ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ แก่
ผู้ฝากอีก
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20.6 กรณีธนาคารตรวจสอบพบว่า การฝากเงินของผู้ฝากเป็ นบัญชีเงินฝากผิดประเภทหรื อไม่เป็ นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)หรื อกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิ ดบัญชี และทาการเปิ ดบัญชีใหม่ เพื่อโอนเงินดังกล่าว
เข้ าบัญชีใหม่โดยเริ่ มสัญญาการฝากใหม่ ตามที่ธนาคาร หรื อ ธปท. หรื อกฎหมายกาหนดโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี ้ยในบัญชีเงิน
ฝากที่เปิ ดใหม่ย้อนหลังให้ นบั แต่วนั ที่ผ้ ฝู ากนาฝากตามระยะเวลาการฝากจริ งในอัตราดอกเบี ้ยตามประเภทของบัญชีที่เริ่ มสัญญา
การฝากใหม่ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
20.7 ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากต่างสาขาได้ ไม่เกินจานวนเงินที่ธนาคารกาหนด ทังนี
้ ้ธนาคารอาจพิจารณาปฏิเสธการถอนเงินต่างสาขา
ได้ หากพบว่าเป็ นจานวนเงินที่สงู ผิดปกติหรื อมีเหตุสงสัย
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