ข้ อตกลงการใช้ บริการบัตรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิต
ตามที่ข้าพเจ้ า ซึ่งต่อไปในข้ อตกลงฉบับนีจ้ ะเรี ยกวา “ผู้ขอใช้ บริ การ” ได้ รับบัตรเอทีเอ็ม (บัตรเงินสด) และ/หรื อบัตรเดบิต ซึ่งต่อไปในข้ อตกลง
ฉบับนี ้จะเรียกว่า “บัตร” ไปจากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปในข้ อตกลงฉบับนี ้จะเรียกวา “ธนาคาร” ผู้ขอใช้ บริการตกลงยินยอมผูกพันและ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1. บัตรที่ธนาคารมอบให้ ไว้ กบั ผู้ขอใช้ บริการเป็ นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการใช้ บตั รชัว่ คราว ยกเลิกการใช้ บตั รหรือเรียกบัตรคืนเมื่อใดก็
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบล่วงหน้ า และ
- ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีความประสงค์จะเลิกใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องแจ้ งยกเลิกการใช้ บริ การที่สาขา หรือสานักงานที่ผ้ ขู อใช้ บริ การเปิ ดบัญชี
ไว้ พร้ อมกับคืนบัตรให้ แก่ธนาคาร
- ผู้ขอใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การบัตรในแต่ละปี ซึง่ จะครบกาหนดชาระในเดือนที่ เปิ ดบัญชีของปี ถดั ไป โดยวิธีการหัก
บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด และผู้ขอใช้ บริการตกลงว่าจะคงเงินในบัญชีเงินฝากให้ เพียงพอตามจานวนค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการจนกว่าจะครบจานวนค่าธรรมเนียมการใช้ บริการบัตร
- ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าในระหว่างปี ที่ใช้ บริ การ หากบัตรถูกยกเลิกเนื่องจากผู้ขอใช้ บริ การขอยกเลิก หรื อ ผู้ขอใช้ บริ การชาระค่าธรรมเนียมการใช้
บริการบัตรไม่ครบถ้ วน หรือ ด้ วยเหตุอื่นใดๆก็ตาม ผู้ขอใช้ บริการไม่มีสิทธิขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การบัตรทีธ่ นาคารได้ เรี ยกเก็บไว้ แล้ ว
- ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการได้ ครบจานวน ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารยกเลิกการให้ บริ การบัตรดังกล่ าวได้
ทันทีโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบอีก และหากผู้ขอใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การบัตรต่อไปผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ตาม
อัตราที่ธนาคารกาหนด
2. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าจะนาบัตรที่ธนาคารมอบให้ มาใช้ บริการของธนาคารตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บตั รเอทีเอ็ม /บัตรเดบิต แล้ วแต่กรณีที่
ธนาคารกาหนดไว้ เท่านัน้ และธนาคารจะแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรื อยกเลิกข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้ บัตรเอทีเอ็ม /บัตรเดบิต หรื อ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย อัตราเบี ้ยปรับ อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการอื่น ๆ ในภายหน้ าได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีมีความจาเป็ นเร่ งด่วน ผู้ขอใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรือโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน และหากเป็ นการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวัน ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการ
ทราบเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรอีกครัง้ หนึง่
3. ผู้ขอใช้ บริการมีหน้ าที่ต้องลงลายมือชื่อในช่องที่กาหนดไว้ ด้านหลังของบัตร (ในกรณีที่ด้านหลังของบัตรมีช่องให้ สาหรับลงลายมือชื่อ) จารหัส (ในกรณี
ที่ธนาคารแจ้ งหรือส่งมอบรหัสประจาตัว) และเก็บรักษารหัสที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ในที่ที่ปลอดภัย และจะมิให้
ผู้ใดถอนเงินหรือยึดถือบัตรและล่วงรู้รหัสประจาตัวที่ธนาคารมอบให้ ในกรณีที่บตั รสูญหายหรือถูกลักไปหรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น และมี
ผู้นาไปใช้ เป็ นเหตุให้ ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการ จะรับผิดชอบในการกระทานันๆ
้ เสมือนหนึง่ เป็ นการกระทาของผู้ขอใช้ บริการเอง
4. ธนาคารตกลงว่าผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิ์ขอระงับการใช้ บตั รชัว่ คราวทางโทรศัพท์หรื อโดยวิธีอื่นซึง่ สามารถติดต่ อกันได้ ในทานองเดียวกันโดยแจ้ งไปยัง
TMB Phone Banking โทร.1558 และธนาคารจะระงับการใช้ บตั รภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ได้ รับแจ้ งระงับดังกล่าว ผู้ขอใช้ บริการไม่ต้องรับผิดชอบ
ภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น หลังจากพ้ นเวลาดังกล่าว เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นดังกล่าวเป็ นการกระทาของผู้ใช้ บริ การเอง
5. ในกรณีที่บตั รถูกลักไป หรื อสูญหายไปไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่สาขาที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีบญ
ั ชี หรื อที่ TMB Phone
Banking โทร.1558 เพื่อขอให้ ธนาคารอายัดการใช้ บตั ร และพิจารณาออกบัตรใบใหม่ต่อไป
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6. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่า การฝากเงิน ถอนเงิน หรือการชาระค่าสินค้ า รวมทังการท
้
ารายการสมัครขอใช้ บริการหักบัญชีเงินฝาก "Direct Debit" ด้ วยบัตร
ที่ธนาคารมอบให้ โดยผ่านเครื่อง ATM หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ ให้ ถือว่าเป็ นการถอนเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การ โดยผู้
ขอใช้ ตกลงว่าผู้ขอใช้ บริ การไม่จาเป็ นต้ องทาหลักฐานการถอนเงินหรื อโอนเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้ บริ การให้ กับธนาคารอีกแต่ อย่างใด และผู้ขอใช้
บริ การตกลงยินยอมผูกพันตามข้ อตกลงและเงื่อนไขบริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสาหรับผู้สมัครใช้ บริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคาร
กาหนดทุกประการ
การเบิกถอนเงินสด ชาระค่าสินค้ าและบริการ หรือรายการใช้ จ่ายผ่านบัตรที่เกิดขึ ้นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บเป็ นสกุล
เงินบาท โดยการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเงินบาทนัน้ อ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของวีซา่ ซึง่ รวมค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิ นไม่เกิน
ร้ อยละ 2.5 จากจานวนเงินที่ทารายการ
ในกรณีที่ธนาคารเปิ ดให้ บริการชาระค่าสินค้ า/บริการโดยวิธีการแจ้ งเพียงหมายเลขบัตรด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษรให้ แก่ผ้ จู าหน่าย/ ผู้
ให้ บริ การ หากผู้ขอใช้ บริ การทักท้ วงว่ามิได้ เป็ นผู้สั่งซื ้อสินค้ า/ขอรับบริ การจากผู้จาหน่าย/ผู้ให้ บริ การ ธนาคารจะระงับการเรี ยกเก็บเงินจากผู้ขอใช้
บริ การทันที และในกรณี ที่ธนาคารได้ รับเงินดังกล่ าวแล้ ว ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ูขอใช้ บริ การทันที เว้ นแต่ในภายหลังหากพิสูจน์ ได้ ว่าภาระหนีท้ ี่
เกิดขึ ้นเป็ นการกระทาของผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการจะต้ องรับผิดชอบภาระหนี ้ดังกล่าวต่อธนาคาร นอกจากนี ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิ์ของผู้ขอใช้ บริการใน
การ ยกเลิกการซือ้ สิน ค้ า/ขอใช้ บ ริ การภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่วันที่สั่งซือ้ /ขอใช้ บริ การ หรื อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถึงกาหนดส่งมอบสินค้ า/
ให้ บริการและ ในกรณีที่กาหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้ า/ให้ บริการไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถ้ าผู้ขอใช้ บริการพิสจู น์ได้ ว่าไม่ได้ รับสินค้ า/บริการ หรือได้ รับ
ไม่ครบถ้ วน หรื อชารุ ด หรื อไม่ถูกต้ องตรงตามวัตถุประสงค์ หากเป็ นการสั่งซื ้อสินค้ า/บริ การภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ งให้ ธนาคารทราบ หากเป็ นการสัง่ ซื ้อสินค้ า/บริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ขู อใช้ บริการแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
7. ผู้ขอใช้ บ ริ ก ารตกลงว่ า ในกรณี ที่ ผ้ ู ขอใช้ บ ริ ก ารฝากเงิ น เข้ าบัญ ชี ของผู้ขอใช้ บริ ก ารด้ ว ยบัต รที่ ธ นาคารมอบให้ โดยผ่ า นเครื่ อ ง ATM หรื อ เครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการฝากด้ วยเงินสด หรือเช็คตราสารใด ๆ ให้ ถือเอาความถูกต้ องเป็ นเด็ดขาดตามจานวนที่ธนาคารตรวจนับได้
ในกรณี ที่ธนบัตรที่ผ้ ูขอใช้ บริ การนามาฝากปลอม หรื อชารุ ดทัง้ หมด หรื อแต่ บางส่ วน หรื อเช็คหรื อตราสารที่ผ้ ูขอใช้ บริ การนามาฝากไม่
สามารถเก็บเงินได้ หรือเรียกเก็บเงินล่าช้ า ผู้ขอใช้ บริการยินยอมให้ ธนาคารนาเงินหรือเช็คตราสารทาบัญชีเฉพาะส่วนที่สมบูรณ์ และตามกาหนดเวลาที่
ธนาคารนาเงินเข้ าบัญชีตามวิธีและประเพณีปฏิบตั ิของธนาคาร โดยผู้ขอใช้ บริ การยอมรับผิดชอบในความเสียหายหรื อความสูญเสียที่เกิ ดขึ ้นเสมือน
หนึง่ เป็ นการกระทาของผู้ขอใช้ บริการเองทังนั
้ น้
8. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงว่าหลักฐานทางบัญชีของธนาคารเป็ นหลักฐานที่ถกู ต้ อง ในกรณีที่เกิดข้ อขัดข้ องขึ ้นกับเครื่อง ATM หรื อเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ
เป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ช้ บริการถอนเงิน โอนเงินหรื อชาระค่าสินค้ าด้ วยบัตรที่ธนาคารมอบให้ โดยผ่านเครื่ องATM หรื อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ได้ มากกว่าหรื อ
เกินไปจากจานวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้ บริการตกลงว่าเงินจานวนที่เกินไปดังกล่าวนันเป็
้ นหนี ้ที่ผ้ ขู อใช้ บริการจะต้ องชาระ
คืนแก่ธนาคาร และผู้ขอใช้ บริ การตกลงจะชาระเงินจานวนดังกล่าวพร้ อมทัง้ ดอกเบี ้ยในอัตราผิดนัดของธนาคาร โดยคิดจากต้ นเงินจานวนดังกล่าว
นับแต่วนั ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การถอนเงิน/โอนเงินชาระค่าสินค้ าคืนให้ แก่ธนาคารทันที ที่ได้ รับแจ้ งจากธนาคาร อีกทังผู
้ ้ ขอใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคาร
หักเงินที่ผ้ ขู อใช้ บริการนามาฝากในบัญชีของผู้ขอใช้ บริการในภายหลังเพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ทนั ที
9. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริการมีความประสงค์จะให้ ธนาคารส่งใบแจ้ งรายการใช้ บตั ร ธนาคารจะส่งใบแจ้ งรายการใช้ บตั รให้ ตามที่อยู่ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การให้ ไว้ กบั
ธนาคาร แต่ทงั ้ นีผ้ ้ ูขอใช้ บริ การจะต้ อ งโต้ แย้ งหรื อทักท้ วงภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งรายการใช้ บัตร และหากผู้ขอใช้ บริ การมิได้ โต้ แย้ งหรื อ
ทักท้ วงภายในเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ขอใช้ บริการตกลงยอมรับว่ารายการดังกล่าวถูกต้ อง และผู้ขอใช้ บริการยินยอมเสียค่าธรรมเนียมการแจ้ งรายการ
ใช้ บตั รให้ แก่ธนาคารในอัตราที่ธนาคารกาหนด
ในกรณี ที่ผ้ ูขอใช้ บริ การมิได้ รับใบแจ้ งรายการใช้ บตั รในเดือนใดที่มีการใช้ บตั รดังกล่าวโดยมิใช่ความบกพร่ องของธนาคารผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงว่าเป็ นหน้ าที่ของผู้ขอใช้ บริการที่จะต้ องติดต่อสอบถามจากธนาคารเพื่อรับทราบจานวนเงินในรายการใช้ บตั รภายในสิ ้นเดือนของแต่ละเดือนที่มี
การใช้ บตั รนันเอง
้
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10. ผู้ขอใช้ บริ การยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายตามระเบียบที่ธนาคารกาหนดและตกลงวา ธนาคารมีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้ ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ ตามวิธีการที่ได้ ตกลงไว้ ตามข้ อตกลงฉบับนี ้
11. ผู้ใช้ บริการสามารถใช้ บตั รสมัครขอใช้ บริการ หรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคารได้ ทกุ ช่องทางที่ธนาคารเปิ ดให้ บริการ โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
ข้ อตกลงของการให้ บริการหรือการใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนันๆ
้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความที่ให้ ไว้ ในใบสมัครข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ และตกลงยินยอมให้ ธนาคารใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับข้ าพเจ้ า
เป็ นไปเพื่อประโยชน์กบั ธุรกิจธนาคาร โดยไม่มีเงื่อนไข จนกว่าข้ าพเจ้ าจะแจ้ งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนี ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อธนาคาร
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