้ ริการใบแจ้งยอดบ ัญชีอเิ ล็ กทรอนิกส ์ (eStatement) สาหร ับใบแจ้งยอดค่าใชจ
้ า่ ยบ ัตรเครดิต TMB
ข้อตกลงการใชบ

1. การลงทะเบียนให้อเี มล์. ผู ้ใช ้บริการขอรับรองว่าอีเมล์ทใี่ ห ้ไว ้แก่ธนาคารฯ เป็ นอีเมล์ทถ
ี่ ูกต ้อง และเพือ
่ ใช ้ตามวัตถุประสงค์ตา่ งๆ
ภายใต ้ ข ้อตกลงนี้และผู ้ใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารฯ จัดส่ง eStatement ตามอีเมล์ดังกล่าว ทัง้ นี้ ธนาคารฯ มีดล
ุ ยพินจ
ิ แต่ผู ้เดียว
ในการพิจารณาปฏิเสธคาขอใช ้บริการของผู ้ใช ้บริการ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการมีการเปลีย
่ นแปลงอีเมล์ดงั กล่าว ผู ้ใช ้บริการตกลงทีจ
่ ะแจ ้งให ้ธนาคารฯ ทราบโดยทันทีหรือภายใน 2 วันทาการ
ก่อนวันสรุปยอดบัญชี เพื่อให ้ธนาคารฯ มีเวลาเพียงพอในการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว มิฉะนั น
้ อาจส่งผลให ้การจัดส่ง eStatement
ในช่วงดังกล่าวเกิดการล่าช ้าหรือไม่สามารถจัดส่งให ้ทันตามกาหนด
้ ริการ eStatement. ในการสมัครขอใช ้บริการ eStatement นี้ ผู ้ใช ้บริการสามารถสมัครรับ eStatement ได ้
2. การสม ัครขอใชบ
มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
2.1 ผลิตภ ัณฑ์บ ัตรเครดิตทีเอ็ มบี (TMB Credit Card) ให ้บริการทัง้ ลูกค ้ารายใหม่และลูกค ้ารายเดิมทีถ
่ อ
ื ครองผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิตทีเอ็มบี โดยผู ้ถือบัตรหลักของบัตรเครดิตทีเอ็มบีทุกประเภท สามารถ สมัครใช ้บริการได ้ ทัง้ นี้ กรณีมบ
ี ัตรเครดิต TMB
หลายใบ ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้บัตรเครดิตทีเอ็มบี ซึง่ เป็ นบัตรหลักใบใดใบหนึง่ ในการสมัครใช ้บริการ โดยจะมีผลกับบัตรเครดิต
ทีเอ็มบี รวมถึงบัตรเสริมทุกใบทีผ
่ ู ้ใช ้บริการมีอยู่
ิ เชือ
่ บ ัตรกดเงินสด ทีเอ็ มบี เรดดีแ
้ คช (TMB Ready Cash) ให ้บริการทัง้ ลูกค ้ารายใหม่และลูกค ้าราย
2.2 ผลิตภ ัณฑ์สน
ิ เชือ
่ ทีเอ็มบี เรดดีแ
เดิมทีถ
่ อ
ื ครองผลิตภัณฑ์สน
้ คชในปั จจุบน
ั
ิ เชือ
่ บุคคล ทีเอ็ มบี แคชทูโ ก (TMB Cash 2 Go) / สินเชือ
่ บุคคล ทีเอ็ มบี รีไฟแนนซ ์ (TMB
2.3 ผลิตภ ัณฑ์สน
ิ เชือ
่ บุคคล ทีเอ็มบี แคชทู
Personal Loan Refinance) ให ้บริการทัง้ ลูกค ้ารายใหม่ และลูกค ้ารายเดิมทีถ
่ อ
ื ครองผลิตภัณฑ์สน
่
โก (TMB Cash 2 Go) / สินเชือบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Personal Loan Refinance) ในปั จจุบน
ั
3. การจ ัดส่ง eStatement. เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการได ้สมัครขอใช ้บริการรับ eStatement แล ้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการจัดส่งใบแจ ้ง
ยอดทางไปรษณีย ์ ตัง้ แต่รอบบัญชีทบ
ี่ ริการ eStatement มีผล
ในกรณีทธ
ี่ นาคารฯไม่สามารถจัดส่ง eStatement ได ้ ธนาคารฯจะจัดส่งใบแจ ้งยอดบัญชีเป็ นเอกสารทางไปรษณียโ์ ดยทันที ทัง้ นี้
หากผู ้ใช ้บริการไม่ได ้รับ eStatement สามารถติดต่อขอรับได ้ที่ TMB Contact Center โทร. 1558
4. การตรวจสอบ eStatement. ผู ้ใช ้บริการรับทราบว่าข ้าพเจ ้ามีหน ้าทีต
่ รวจสอบ eStatement และจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารฯ ทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารโดยทันที หากพบความผิดปกติ หรือข ้อโต ้แย ้งใดๆ ภายใน 10 (สิบ) วันทาการเป็ นอย่างน ้อยนั บจาก
วันทีไ่ ด ้รับ eStatement ทางอีเมล์ หากผู ้ใช ้บริการมิได ้แจ ้งให ้ธนาคารฯ ทราบถึงข ้อผิดพลาดใน eStatement ดังกล่าวภายใน 10
(สิบ) วันทาการเป็ นอย่างน ้อยนับจากวันทีไ่ ด ้รับ eStatement จะถือว่าข ้อมูลทุกประการใน eStatement นั น
้ เป็ นจริงและถูกต ้องแล ้ว
กรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการไม่ปฏิบต
ั ภ
ิ ายในกาหนดย่อมไม่อาจถือเป็ นข ้ออ ้างในการไม่ชาระเงินเมือ
่ ถึงกาหนด รวมถึงแต่ไม่จากัด ในการชาระ
ค่าปรั บใดๆ อันเกิดจากความล่าช ้าหรือไม่ได ้ตรวจสอบยอดบัญชีของผู ้ใช ้บริการ ซึง่ จะนามาคานวณในยอดบัญชีของผู ้ใช ้บริการ
ต่อไป แต่หากการล่าช ้าหรือการไม่ปฏิบต
ั ภ
ิ ายในกาหนดเป็ นเหตุจากการนาส่ง ผู ้ใช ้บริการตกลงจะแจ ้งให ้ธนาคารฯ ทราบโดยทันที
ิ ธิขอยกเลิกบริการ eStatement ทัง้ นี้ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปฏิเสธหรือยกเลิก
5. การยกเลิก. ธนาคารฯ หรือผู ้ใช ้บริการมีสท
eStatement ของผู ้ใช ้บริการได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบล่วงหน ้า
เมือ
่ มีการยกเลิก eStatement ธนาคารฯจะจัดทาใบแจ ้งยอดบัญชีเป็ นเอกสารและจัดส่งใบแจ ้งยอดบัญชีดังกล่าวให ้แก่ผู ้ใช ้บริการ
ตามทีอ
่ ยูท
่ างไปรษณียส
์ าหรับรอบบัญชีถัดไป
6. ข้อตกลงทว่ ั ไป. เมือ
่ สม ้ครใช ้บริการ eStatement ผู ้ใช ้บริการยอมรั บและตกลงปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนด และเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับการ
บริการแจ ้งยอดบัญชี นอกจากนี้ผู ้ใช ้บริการตกลงปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศทางการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้
บริการ eStatement ทัง้ ทีป
่ รากฏในหน ้าจอนี้ และ/หรือทีใ่ ดๆ ทีม
่ ก
ี ารบังคับใช ้ในปั จจุบัน และทีจ
่ ะมีผลบังคับใช ้ต่อไปในอนาคต
้ ริการตกลงว่าวันทีท
รวมถึงข ้อกาหนด และเงือ
่ นไขใดๆ ทีเ่ กีย
่ วกับ eStatement ผูใ้ ชบ
่ ป
ี่ รากฎใน eStatement นี้ให ้ถือเสมือนเป็ น
วันทีผ
่ ู ้ใช ้บริการได ้รับใบแจ ้งยอดค่าใช ้จ่ายบัตรเครดิต TMB เป็ นเอกสารรายเดือนปกติ
ิ ธิแต่เพียงผู ้เดียวในการจัดทา eStatement ให ้แก่ผู ้ใช ้บริการ และธนาคารฯ มีดล
ผู ้ใช ้บริการตกลงให ้ธนาคารฯ มีสท
ุ ยพินิจในการ
แก ้ไข จากัด เพิกถอน ยกเลิก ระงับ หรือไม่ดาเนินการให ้บริการใบแจ ้งยอดบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์แก่ผู ้ใช ้บริการได ้ทุกกรณีโดยไม่
จาต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า และผู ้ใช ้บริการเข ้าใจว่าหลังจากการแก ้ไขหรือเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช ้ ให ้ถือว่าผู ้ใช ้บริการ
ตกลงยอมรับการแก ้ไข หรือเปลีย
่ นแปลงเช่นว่านัน
้ แล ้ว
ผู ้ใช ้บริการรั บทราบว่าธนาคารฯ ไม่ต ้องรั บผิดชอบใดๆ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริก ารไม่อาจเข ้าใช ้บริการ eStatement ได ้เป็ นครั ง้ คราว
เนื่องจากการซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ระบบโทรคมนาคม ภาวะกระแสไฟฟ้ าตก หรือสัญญาณเครือข่ายล่มหรือเหตุ
ั ใดๆ ก็ตามทีอ
สุดวิสย
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของธนาคารฯ

ผู ้ใช ้บริการรั บทราบว่าผู ้ใช ้บริการพึงรั กษารหัสสาหรั บ eStatement (eStatement Password) ไว ้เป็ นความลับเฉพาะตัว ของ
่ ว่ามีการใช ้รหัส
ผู ้ใช ้บริการเท่านั น
้ เพราะรหัสนี้ใช ้เป็ นเครือ
่ งปกป้ องความเสียหายอย่างหนึง่ ของ eStatement หากผู ้ใช ้บริการเชือ
สาหรับ eStatement ของผู ้ใช ้บริการโดยบุคคลภายนอก ผู ้ใช ้บริการจะแจ ้งธนาคารโดยทันที
ธนาคารฯ จะพยายามอย่างยิง่ ในการรักษาความปลอดภัยของ eStatement ตลอดจนป้ องกันมิให ้บุคคลอืน
่ ใดทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตเข ้า
สูร่ ะบบได ้ อย่า งไรก็ด ี ผู ้ใช ้บริก ารทราบว่า ธนาคารฯ ไม่ป ระกัน เรื่องความสะดวกในด ้านเวลาการใช ้บริก าร ความปลอดภัย หรือ
ความลับของข ้อมูลใดๆ ก็ตามแต่ ทีส
่ ง่ ผ่านผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ต ระบบเครือข่ายหรือระบบอืน
่ ใด ผ่านการใช ้
eStatement
้ ริ ก าร ในการใช ้
และผู ใ้ ช ้บริ ก ารตกลงและรั บ ทราบว่ า ธนาคารฯ ไม่ ต อ
้ งรั บ ผิด ชอบต่ อ ความเสีย หายใดๆ ที่เ กิด แก่ ผู ใ้ ช บ
eStatement ด ้วยสาเหตุดงั กล่าวข ้างต ้น

ผู ้ใช ้บริการขอให ้ความยินยอมในการใช ้บริการ eStatement เพื่อเรียกดู และ/หรือรับข ้อมูลออนไลน์ ซึง่ ธนาคารฯ จัดให ้มีขน
ึ้ โดยผ่าน
หน ้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ /ซอฟท์แวร์ อืน
่ ใดทีส
่ ามารถเรียกดู eStatement ของผู ้ใช ้บริการ เพื่อให ้ผู ้ใช ้บริการสามารถเรียกดู
eStatement รายเดือนได ้ ณ วันสรุปยอดบัญชี และเพือ
่ ให ้การรับ eStatement ดังกล่าวมีประสิทธิผล ผู ้ใช ้บริการตกลงรับผิดชอบในการ
ดูแล อุปกรณ์/ซอฟท์แวร์ทใี่ ช ้ในการเรียกดู สัง่ พิมพ์ และบันทึก eStatement เป็ นอย่างดี

