้ ริการ
ข้อตกลงและเงือนไขการใชบ
บ ัญชี ออลล์ฟรี (All Free Account)
1. การเปิ ดบั ญชีครังแรก ไม่กําหนดจํานวนเงินฝากขันตํา โดยชือบัญชีเงิน ฝากต ้องเป็ นชือบุคคลธรรมดาทีเป็ นเจ ้าของบัญ ชี
ธนาคารไม่อ นุ ญ าตให ้ใช ้นามแฝงในการเปิ ดบั ญ ชี และไม่อ นุ ญ าตให ้เปิ ดบั ญ ชีแ ทนผู ้อืน หรือ ให ้ผู ้อืนมาใช ้บั ญ ชี และมี
คุณสมบัตต
ิ ามประกาศของธนาคารเท่านัน
2. เปิ ดบัญชีได ้ทุกสาขาของธนาคาร หรือเปิ ดบัญชีเงินฝากแบบออนไลน์ผา่ นช่องทาง Internet Banking ,TOUCH
3. ความคุ ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริการเงินฝากออมทรัพ ย์ บัญ ชี ออลล์ฟรี จะคุ ้มครองเฉพาะผู ้ฝากเงินทีเปิ ดบัญชีใน
นามบุคคลธรรมดา โดยไม่เป็ นบัญชีร่วม และมีจํานวนเงินเปิ ดบัญชีและยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่น ้อยกว่า 5,000
บาท
3.1 ผู ้ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครองการประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล 24 ชัวโมง ทัวโลก โดยข ้อตกลงคุ ้มครองและ
ข ้อยกเว ้น เป็ นไปตามแผนความคุ ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล
3.2 ผู ้ฝากเงินทีได ้รับสิทธิการประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล จะต ้องมีอายุตังแต่ 15 ปี ขนไป
ึ
แต่ไม่เกิน 70 ปี
3.3 ฝากเงิน จะได ้รับความคุ ้มครอง นั บจากวันทีเปิ ดบัญชี ออลล์ฟรี และยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่น ้อยกว่า
5,000 บาท
3.4 จํานวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนทีผู ้ฝากเงินได ้รับความคุ ้มครองตามข ้อ 3.3 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงิน ฝาก
คงเหลือในบัญชี ออลล์ฟรี ก่อนวันเกิดอุบัตเิ หตุ 1 วัน กรณีเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การ
พูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
3.5 กรณีผู ้ฝากเงิน เปิ ดบัญชี ออลล์ฟรี มากกว่า 1 บัญชี ผู ้ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครองตามข ้อ 3.1 เฉพาะบัญชีทมี
ี
ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ก่อนวันเกิดอุบัตเิ หตุ 1 วัน กรณีเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การ
พูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร ตังแต่ 5,000 บาทขึนไป รวมผลประโยชน์สูงสุดจากทุกบั ญชีรวมกัน ไม่เกิน
3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
3.6 กรณีผู ้ฝากเงินประสบอุบัตเิ หตุทได
ี ้รับความคุ ้มครองตามการประกันอุบัตเิ หตุนี มากกว่า 1 ครังต่อปี จํานวนเงินหรือ
ค่าสินไหมทดแทนทีผู ้ฝากเงินได ้รับความคุ ้มครองตามข ้อ 3.1จํากัดสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
ึ
3.7 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุซงให
้ความคุ ้มครองตามข ้อ 3.1 เป็ นความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุ
ส่วนบุคคล โดยธนาคารเป็ นผู ้รับภาระค่าใช ้จ่ายเบียประกันภัยแทนผู ้ฝากเงิน ทังนีธนาคารจึงขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาทบทวนแก ้ไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าว ผู ้ฝากเงินสามารถตรวจสอบรายละเอีย ด
เพิมเติมของแผนคุ ้มครองการประกันภัยอุบัตเิ หตุ ข ้อตกลงคุ ้มครอง และข ้อยกเว ้น (สําหรับกรมธรรม์ป ระกั นภั ย
อุบัตเิ หตุแบบกลุม
่ ) ได ้ที www.tmbbank.com
3.8 ในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุมากกว่า 1 ครังต่อปี กรมธรรม์ ความคุ ้มครองสูงสุดตามข ้อ 3.7 จะยึดถือตามรายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล ฉบับล่าสุดทีธนาคารกําหนดในข ้อ 3.7
3.9 ผู ้ฝากเงินจะได ้รับความคุ ้มครองค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาทต่ออุบัตเิ หตุต่อครัง จากสถานพยาบาลทัวประเทศ
(จะต ้องเกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุทัวไป ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร ้ายร่างกาย หรือขณะขับขีหรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์) โดยสามารถสอบถามความคุ ้มครอง และเงือนไข ได ้ที โทร 02-308-9300 ทังนี ธนาคาร
สงวนสิทธิตามเงือนไข ดังต่อไปนี
3.9.1 ลูกค ้าบัญชีเดิม ให ้ความคุ ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุสําหรับลูกค ้าบัญชี ออลล์ฟรี เพียงมีเงิน
คงเหลือไว ้ในบัญชีทุกวัน ตังแต่ 5,000 บาทขึนไป ในเดือนก่อนหน ้าเดือนทีเกิดอุบัตเิ หตุ (โดยอนุโลม
ให ้มีเงินตํากว่า 5,000 บาทได ้ไม่เกิน 5 วันในเดือนนั นและนั บเฉพาะยอดเงินจากบั ญชีใดบัญชีหนึง ไม่
นับรวมยอดกรณีมห
ี ลายบัญชี)
3.9.2 ลูกค ้าทีเปิ ดบัญ ชีใหม่ ได ้รับความคุ ้มครองทั นที ภายหลั งจากเปิ ด บั ญชี จนถึงวันสินเดือนทีเปิ ดบัญ ชี
โดยไม่กํ าหนดยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบั ญ ชี (ธนาคารขอสวนสิท ธิให ้ความคุ ้มครองเฉพาะลูก ค ้า
บัญ ชีออล์ ฟรี ทีเปิ ด บัญ ชีใหม่ 1 คน ต่อ 1 สิท ธิเท่ านั น) และจะได ้รับสิทธิค่ ารัก ษาพยาบาลในเดือ น
ถัดไปเมือเข ้าเงือนไข ดังนี
 เปิ ดบัญชี ระหว่างวันที 1-25 ต ้องมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีทก
ุ สินวัน ไม่น ้อยกว่า 5,000 บาท
ตังแต่วันทีเปิ ดบัญชีจนถึงวันสินเดือนทีเปิ ดบัญชี (อนุโลมให ้มียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชี น ้อย
กว่า 5,000 บาท ได ้ไม่เกิน 5 วันในเดือนทีเปิ ดบัญชี)
 เปิ ดบัญชีวันที 26 เป็ นต ้นไป ต ้องมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีทุกสินวัน ไม่น ้อยกว่า 5,000 บาท
ตังแต่วันทีเปิ ดบัญชีจนถึงวันสินเดือนทีเปิ ดบัญชี
3.10 กรณีลูกค ้าสํารองจ่ายไปก่อนจะได ้รับเงินค่ารักษาพยาบาลคืนภายใน 15 วันปฏิทน
ิ หลังจากดําเนินเรืองขอเบิกค่า
รักษาพยาบาลและยืนเอกสารครบถ ้วนกับ บริษั ท ประกัน ไปแล ้ว โดยบริษั ทประกั นจะคืนเงิน เข ้าบัญ ชี ออลล์ฟ รี
(บัญชีใดบัญชีหนึง กรณีมห
ี ลายบัญชี) ตามทีลูกค ้าแจ ้งความจํานงค์ โดยลูกค ้าสามารถตรวจสอบสถานะ การเบิก
ค่ารักษาพยาบาลได ้ โดยโทรศัพท์สอบถามได ้ทีบริษัทประกัน
3.11 การขอรับ เงิน ค่าสิน ไหมทดแทนจากอุบั ต เิ หตุ(อบ.2) ต ้องดํ าเนิน การภายใน 30 วัน นั บ จากวัน ทีได ้รับ อุบั ต เิ หตุ
เสียชีวต
ิ สูญ เสียอวัยวะ สายตา การรั บฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพ พลภาพถาวร โดยศึกษารายละเอียด
เพิมเติมใน www.tmbbank.com
3.12 ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษั ทประกั น ภัยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ฝากเงิน หรือ ผู ้รับประโยชน์ ซึงเป็ นทายาท ตาม
กฎหมายของผู ้ฝากเงิน การใช ้บริการเงินฝากออมทรัพย์ บั ญชี ออลล์ฟรี แล ้วแต่กรณี ทังนี สามารถแจ ้งความ
ประสงค์ขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยการโอนเงินเข ้าบั ญชีเงิน ฝากออมทรัพ ย์ห รือบัญชี
All Free (225)
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กระแสรายวันของผู ้ฝากเงินหรือผู ้รับประโยชน์ แล ้วแต่กรณี ทีเปิ ดไว ้กับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือ
ขอรับเป็ นเช็ค
ึ นทายาทตามกฎหมายในลําดับเดียวกั นมากกว่า 1 คน ค่าสินไหมทดแทนจะจ่าย
3.13 ในกรณี ทมี
ี ผู ้รับประโยชน์ซงเป็
เป็ นค่าเฉลีย
3.14 หากมีการปิ ดบัญ ชี ออลล์ฟ รี หรือผู ้ฝากเงินมีอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ เมือใด ผู ้ฝากเงิน จะไม่ได ้รับความคุ ้มครอง
ประกันภัยอุบัตเิ หตุสว่ นบุคคล ดังกล่าวทันที
3.15 เมือได ้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให ้แก่บุคคล ซึงเป็ นทายาทตามกฎหมายของผู ้ฝากเงินแล ้ว บุคคลดังกล่าวจะ
เรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือเงินอืนใดจากการประกันภัยนีอีกไม่ได ้
3.16 กรณีทผู
ี ้รับประโยชน์มาติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทน ภายหลังจากทีบัญชี ออลล์ฟรี ได ้ถูกปิ ดไปแล ้วธนาคารขอ
สงวนสิทธิทจะไม่
ี
จ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับบัญชีนันๆ
สิทธิประโยชน์ทีผู ้ฝากเงินจะได ้รับ ได ้แก่ การทําธุร กรรมฟรี (ไม่ม ีค่าธรรมเนียม) แบบไม่จํากั ดจํ านวนครัง สําหรับการทํ า
ธุรกรรมดังต่อไปนี
4.1. การโอนเงิน ระหว่า งบั ญ ชี TMB ของผู ้ฝากเงิน ไปยั ง บั ญ ชีป ลายทางของ TMB หรือ ธนาคารอืนของผู ้รั บ โอน
ภายในประเทศไทย ที เครือง ATM, เครืองรั บ ฝากเงิน สดอั ต โนมั ต ิ ADM, Contact Center 1558 , Internet
Banking และ TOUCH
4.2. การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเครือง ATM และ เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ
ADM
4.3. การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงิน คงเหลือ ทีเครือง ATM ต่า งธนาคารภายในประเทศไทยทีมีสัญ ลั กษณ์
ATM Pool
4.4. การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT) ทีเครือง ATM , เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ ADM,เครือง ATM
ั ลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง Internet Banking และ TOUCH
ต่างธนาคารภายในประเทศไทยทีมีสญ
4.5. การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันทําการ (SMART) ผ่านช่องทาง Internet Banking และ TOUCH
4.6. การชําระค่าสาธารณู ป โภค / ค่ าสินค ้าและบริการ (Bill Payment) ทีเครือง ATM, เครืองรับฝากเงิน สดอัตโนมั ต ิ
ADM, Contact Center 1558, Internet Banking และ TOUCH
4.7. การใช ้บริการหักบัญชีอต
ั โนมัตช
ิ ําระค่าสินค ้าและบริการ (Direct Debit)
4.8. การชําระค่าสินค ้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment)
4.9. การเติมเงินเข ้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)
ค่าธรรมเนีย มอืน ๆ จากการใช ้บริการเงิน ฝาก บัญ ชี ออลล์ฟ รี นอกเหนือจากธุร กรรมทีถูกระบุไว ้ในข ้อ 4 ให ้เป็ นไปตาม
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ผู ้ฝากเงินจะต ้องชําระค่าธรรมเนียมการเปิ ดบัญชีตามประกาศของธนาคาร โดยธนาคารจะดําเนินการหักชําระค่าธรรมเนียม
จากบัญชี ออลล์ฟรี ของผู ้ฝากเงินภายใน 45 วันนับจากวันทีเปิ ดบัญชี
ผู ้ฝากเงินจะต ้องชําระค่าธรรมเนียมการใช ้บริการรายปี ของบัญชี ออลล์ฟ รี และบัตรเดบิตในแต่ละปี ซึงจะครบกําหนดชําระ
ในเดือนทีเปิ ดบัญชี ออลล์ฟรี ของปี ถัดไป โดยยินยอมให ้ธนาคารหั กจากบัญชี ออลล์ฟรี อัตโนมัต ิ เพือชําระค่าธรรมเนียม
ในแต่ละปี ตามอัตราทีธนาคารประกาศกําหนด หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้จนครบจํานวน
ธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรเดบิตทุกประเภทภายใต ้บัญชี ออลล์ฟรีของผู ้ฝากเงิน และให ้ถือว่าสิทธิพเิ ศษของบัญชี
ออลล์ฟรี ได ้สินสุดลงทันที
ผู ้ฝากเงิน ทีมีบัญชีเงิน ฝากออมทรัพ ย์อยู่กับธนาคาร (ตามประเภททีธนาคารกํ าหนด) สามารถเปลียนผลิตภัณ ฑ์เงินฝาก
ออมทรัพ ย์เดิม เป็ นบัญ ชี ออลล์ฟ รี ได ้ โดยให ้ถือว่าเงือนไขหรือสิทธิพ เิ ศษทีผู ้ฝากเงิน ได ้รับ จากผลิต ภั ณ ฑ์เงิน ฝากออม
ทรัพย์เดิมสินสุดลงทันที
ธนาคารขอสงวนสิทธิการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียและเงือนไขตามข ้อตกลงฉบับนี โดยจะประกาศให ้ทราบ ณ ทีทําการ
ธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร
หลักเกณฑ์ทัวไป
10.1 ในกรณี ทผู
ี ้ฝากเงินไม่ทํ าธุรกรรมการฝากเงินนั บตังแต่วันทีเปิ ดบัญ ชี โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญ ชีเป็ นศูนย์
บาท เป็ นระยะเวลา 360 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัต ิ
10.2 ในกรณี ทีผู ้ฝากเงินไม่มีการทํ าธุรกรรม โดยเมือใดทียอดเงินต ้น และดอกเบียสะสมเป็ นศูนย์บาท เป็ นระยะเวลา
395 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัต ิ
10.3 เช็ ค ดร๊าฟท์ หรือ ตราสารอืนๆ ทีนํ าฝากเข ้าบั ญ ชี ธนาคารจะรับ ฝากไว ้เพือการเรีย กเก็ บ เท่ านั น การฝากเงิน จะ
สมบูรณ์เมือธนาคารเรียกเก็บเงิน ตามตราสารดังกล่าวได ้ และผู ้ฝากเงินจะถอนเงินทีนํ าฝากตามตราสารดังกล่าว
ิ ธิปฏิเสธไม่
ได ้ต่อเมือธนาคารเรียกเก็บเงินได ้เรียบร ้อยแล ้ว นอกจากนี ผู ้ฝากเงินตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสท
รับเช็คต่างธนาคารทีมีรอยขีดฆ่า ขูดลบ หรือแก ้ไขข ้อความใดๆลงบนเช็ คเพือเข ้าบัญชีข องผู ้ฝากเงินได ้ และผู ้
ฝากเงินตกลงสละสิทธิในการเรียกร ้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึนเนืองจากการระงับการจ่ายเงิน หรือการปฏิเสธไม่
รับเช็คต่างธนาคารดังกล่าว
10.4 ยอดเงินในสมุดคูฝ
่ ากจะถือว่าถูกต ้องเมือธนาคารได ้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล ้ว
10.5 ในกรณีทผู
ี ้ฝากเงินมีการเปลียนชือ นามสกุล ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้ ผู ้ฝากเงินจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคาร
ทราบทันที
10.6 ผู ้ฝากเงินจะแก ้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม ข ้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลียนมือหรือฉีก
แผ่นใดของสมุดคูฝ
่ ากมิได ้
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10.7 ในการทําธุรกรรมใดๆกับธนาคาร ผู ้ฝากเงินจะได ้รับเอกสารหลักฐานเพือใช ้เป็ นหลักฐานประกอบการทํ าธุร กรรม
นัน
10.8 ในการทําธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะแจ ้งผลการทําธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทึกรายการให ้แก่ผู ้
ฝากเงินเก็บไว ้เป็ นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามคําสังทีได ้รับจากผู ้ฝากเงิน หากเกิดความผิดพลาดใดๆ
ธนาคารจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจํานวนเงินทีระบุตามคําสังของธุรกรรมนัน
10.9 ในกรณีทสมุ
ี ดคู่ฝากสูญหาย/บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ผู ้ฝากเงินจะต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันที ทังนีผู ้ฝากเงิน
จะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบจํ านวนเงิน ทีเกิดธุรกรรมก่อนการแจ ้งธนาคารเพือยกเลิกหรืออายัด สมุดคู่ฝาก บัตรเดบิต
บัตรเอทีเอ็ม
10.10 หากผู ้ฝากเงินยินยอมให ้ผู ้อืนใช ้บัญชีร่วมกับผู ้ฝากเงิน หรือใช ้บัญชีของผู ้ฝากเงินเพือรับโอนหรือถอนเงินในทาง
ทุจริตจนเป็ นเหตุให ้เกิดความเสีย หายแก่บุคคลอืน ผู ้ฝากเงินต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนจาก
การทุจริตนัน
10.11 ในกรณีม ีข ้อพิพาทเกียวกับบัญชีเงินฝาก ผู ้ฝากเงิน ยินยอมให ้ธนาคารใช ้หลั กเกณฑ์และขันตอนของธนาคารใน
การสอบสวนและดําเนินการแก ้ไขข ้อผิดพลาด
10.12 ในกรณีมข
ี ้อสงสัยหรือพบข ้อผิดพลาดใดๆในการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ผู ้ฝากเงินสามารถติดต่อธนาคารผ่าน
Contact Center 1558 หรือ TMB ทุกสาขา
10.13 การทํารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็ นรายการของวันถัดไป
10.14 ผู ้ฝากเงินตกลงว่าจะใช ้หรือทํ าธุรกรรมผ่านบัญชี ออลล์ฟรี เพือใช ้ส่วนตัวของผู ้ฝากเงินเอง มิใช่เพือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี
10.14.1 เพือวัตถุประสงค์ทขั
ี ดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร ้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายของ
ธนาคาร ตลอดจนข ้อบังคับ หรือคําสังของหน่วยงานราชการ
10.14.2 หากผู ้ฝากเงินมิได ้ใช ้บัญชี ออลล์ฟรี ตามวัตถุประสงค์ทธนาคารกํ
ี
าหนด หรือหากธนาคารตรวจสอบ
พบว่าลักษณะการใช ้บัญชีของผู ้ฝากเงิน มิได ้เป็ นไปตามปกติประเพณีของผู ้ใช ้บัญชี ออลล์ฟรี ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมหรือยกเลิกบัญชี ออลล์ฟรี ของผู ้ฝากเงินได ้ทันที
10.15 ถ ้าปรากฏว่าเช็คทีนํ าเข ้าฝากในบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการ มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ แก ้ไขเปลียนแปลงข ้อความใดๆลงบน
เช็ค หรือมีลักษณะเป็ นพิรุธชวนให ้สงสัยว่ามีการทุจริต ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารระงับการเรียกเก็บเงิน และ
ยอมสละสิทธิเรียกร ้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึนเนืองจากการระงับการเรียกเก็บเงินตามเช็คฉบับนันได ้
10.16 บัญ ชีนีไม่ส ามารถโอนสิทธิ หรือ นํ าไปเป็ นหลั กประกัน หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสิท ธิการรับ เงิน ในบั ญชีให ้แก่
บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนได ้ เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคาร
หมายเหตุ: หากผู ้ฝากเงินประสงค์จะรับสมุดคู่ฝากจากการเปิ ดบัญชีเงินฝากแบบออนไลน์ หรือประสงค์จะปิ ดบัญชีเงิน
ฝากซึงเป็ นบัญชีคโู่ อน (บัญชีหลัก) โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงและสมุดบัญชีเงินฝากของท่านทีมีกับ
ธนาคารทหารไทยเพือใช ้เป็ นหลักฐานในการดําเนินการ โดยสามารถติดต่อได ้ทุกสาขาธนาคารทหารไทย
้ ริการ SMS Alert (เฉพาะบ ัญชีบค
ข้อตกลงและเงือนไขการใชบ
ุ คลธรรมดาเท่านน)
ั
1. ธนาคารจะส่ง SMS แจ ้งเตือนเมือผู ้ฝากเงินทํารายการธุรกรรมได ้แก่ ฝาก/ถอนเงิน, โอนเงิน, รูดใช ้จ่ายผ่านบัตรเดบิต,
รายการเงินเข ้า/หักบัญชีอัตโนมัต ิ ผ่านช่องทางบริการต่างๆของธนาคารทันทีตลอด 24 ช.ม. ยกเว ้น ประเภทธุรกรรมทีรอ
ผลการทํารายการ (หลังเวลา 23.00 น.) เช่น การโอนเงินต่างธนาคารแบบ 1 วันทําการ, ผลเช็คคืน และรายการเงินเข ้า/หัก
บัญชีอต
ั โนมัต ิ ธนาคารจะส่ง SMS ให ้ผู ้ฝากเงินในวันถัดไป
2. ผู ้ฝากเงินควรตรวจสอบความถูกต ้องของรายการทีมีการแจ ้งทาง SMS Alert อีกครัง หากมีข ้อสงสัยหรือความผิดพลาดใดๆ
เกียวกับธุรกรรมทีเกิดขึน หรือข ้อความทีได ้รับไม่ตรงกับยอดทีผู ้ฝากเงินทํ ารายการ หรือผู ้ฝากเงินไม่ได ้เป็ นผู ้ทํารายการด ้วย
ตนเอง ผู ้ฝากเงินต ้องแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันทีผ่าน Contact Center 1558
3. หากผู ้ฝากเงินเปลียนแปลงเบอร์โทรศัพท์มอ
ื ถือทีได ้ลงทะเบียนไว ้กับธนาคาร เพือใช ้บริการ SMS Alert ผู ้ฝากเงินจะต ้อง
แจ ้งให ้ธนาคารทราบทันที
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิก เปลียนแปลง การให ้บริการ SMS Alert ตามทีธนาคารจะเห็นสมควร โดยธนาคารจะ
ประกาศให ้ทราบ ณ ทีทําการของธนาคาร และทางเว็บไซต์ของธนาคาร
5. อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินผ่าน SMS Alert เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร

All Free (225)

Date last updated 1/10/2020

้ ริการบ ัตรเอทีเอ็ ม / บ ัตรเดบิต
ข้อตกลงการใชบ
ตามทีข ้าพเจ ้า ซึงต่อไปในข ้อตกลงฉบับนีจะเรียกว่า “ผู ้ขอใช ้บริการ” ได ้รับบัตรเอทีเอ็ม (บัตรเงินสด) และ/หรือบั ตรเด
บิต ซึงต่อไปในข ้อตกลง ฉบับนี จะเรียกว่า “บัตร” ไปจากธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) ซึงต่อไปในข ้อตกลงฉบับ นีจะ
เรียกว่า “ธนาคาร” ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัตต
ิ ามข ้อตกลง และเงือนไข ดังต่อไปนี
ิ ธิระงับการใช ้บัตรชัวคราว ยกเลิกการใช ้
1. บัตรทีธนาคารมอบให ้ไว ้กับผู ้ขอใช ้บริการเป็ นกรรมสิทธิของธนาคาร ธนาคารมีสท
บัตรหรือเรียกบัตรคืนเมือใดก็ได ้ และ
- ในกรณีทผู
ี ้ขอใช ้บริการมีความประสงค์จะเลิกใช ้บริการ ผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องแจ ้งยกเลิกการใช ้บริการทีสาขา หรือสํานั กงาน
ทีผู ้ขอใช ้บริการเปิ ดบัญชีไว ้พร ้อมกับคืนบัตรให ้แก่ธนาคาร
- ผู ้ขอใช ้บริการยิน ยอมให ้ธนาคารหั กค่าธรรมเนียมการใช ้บริการบั ตรในแต่ละปี (หากมีการเรียกเก็ บตามประกาศธนาคาร)
ซึงจะครบกําหนดชํ าระในเดือนทีเปิ ดบั ญ ชีของปี ถัดไป โดยวิธีการหั กบั ญ ชีเงิน ฝากอัต โนมั ต ิ ตามอั ต ราทีธนาคารประกาศ
กําหนด และผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าจะคงเงินในบัญชีเงินฝากให ้เพียงพอตามจํานวนค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทังนีธนาคารจะหัก
บัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการจนกว่าจะครบจํานวนค่าธรรมเนียมการใช ้บริการบัตร
- ในกรณีทธนาคารไม่
ี
สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการได ้ครบจํานวน ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารยกเลิกการ
ให ้บริการบัตรดังกล่าวได ้ทันที และหากผู ้ขอใช ้บริการประสงค์จะใช ้บริการบั ตรต่อไปผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องชําระค่าธรรมเนียม
การออกบัตรใหม่ตามอัตราทีธนาคารกําหนด
2. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าจะนํ าบัตรทีธนาคารมอบให ้ มาใช ้บริการของธนาคารตามข ้อกําหนดและเงือนไขในการใช ้บัตรเอทีเอ็ม
/บัตรเดบิต แล ้วแต่กรณีทีธนาคารกําหนดไว ้เท่านั น และธนาคารจะแก ้ไขเปลียนแปลง เพิมเติมหรือยกเลิกข ้อกําหนดและ
เงือนไขในการใช ้บัต รเอที เอ็ ม /บั ต รเดบิต หรือ เปลียนแปลงอัต ราดอกเบีย อั ต ราเบียปรั บ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มและอั ต รา
ค่าบริการอืน ๆ ในภายหน ้าได ้โดยธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน
่ งให ้สําหรับลง
3. ผู ้ขอใช ้บริการมีหน ้าทีต ้องลงลายมือชือในช่องทีกําหนดไว ้ด ้านหลังของบัตร (ในกรณีทด
ี ้านหลังของบัตรมีชอ
ลายมือชือ) จํารหัส (ในกรณีทธนาคารแจ
ี
้งหรือส่งมอบรหัสประจําตั ว) และเก็บ รักษารหั สทีธนาคารจะแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรไว ้ในทีทีปลอดภัย และจะมิให ้ ผู ้ใดถอนเงินหรือยึดถือบัตรและล่วงรู ้รหัสประจําตัวทีธนาคารมอบ
ให ้ ในกรณีทบั
ี ตรสูญหายหรือถูกลักไปหรือตกอยูใ่ นความครอบครองของผู ้อืน และมี ผู ้นํ าไปใช ้เป็ นเหตุให ้ธนาคารหักเงิน
ในบัญ ชีเ งิน ฝากของผู ้ขอใช ้บริก าร ผู ้ขอใช ้บริการจะรั บ ผิด ชอบในการกระทํ า นั นๆ เสมือ นหนึงเป็ นการกระทํ าของผู ้ขอใช ้
บริการเอง
ิ ธิขอระงับ การใช ้บั ต รชั วคราวทางโทรศั พ ท์ห รือโดยวิธีอืนซึงสามารถติด ต่อ กั น ได ้ ใน
4. ธนาคารตกลงว่าผู ้ขอใช ้บริก ารมีส ท
ทํานองเดียวกันโดยแจ ้งไปยัง Contact Center 1558 และธนาคารจะระงับการใช ้บัตรภายใน 5 นาที นับแต่เวลาทีได ้รับแจ ้ง
ระงับดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการไม่ต ้องรับผิดชอบภาระหนีทีเกิดขึน หลังจากพ ้นเวลาดังกล่าว เว ้นแต่จะพิสจ
ู น์ได ้ว่าภาระหนีที
้บริ
เกิดขึนดังกล่าวเป็ นการกระทําของผู ้ขอใช การเอง
5. ในกรณีทบั
ี ตรถูกลักไป หรือสูญหายไปไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ผู ้ขอใช ้บริการจะแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันทีทสาขาที
ี
ผู ้ขอใช ้บริการมี
้บั
บัญชี หรือที Contact Center 1558 เพือขอให ้ธนาคารอายัดการใช ตร และพิจารณาออกบัตรใบใหม่ตอ
่ ไป
6. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่า การฝากเงิน ถอนเงิน หรือการชําระค่าสินค ้า รวมทังการทํารายการสมัครขอใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก
"Direct Debit" ด ้วยบัตรทีธนาคารมอบให ้โดยผ่านเครือง ATM หรือเครืองอิเล็กทรอนิกส์ ใด ๆ ให ้ถือว่าเป็ นการถอนเงิน หรือ
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ โดยผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าผู ้ขอใช ้บริการไม่จําเป็ นต ้องทําหลักฐานการถอนเงิน
หรือโอนเงิน จากบัญชีของผู ้ขอใช ้บริการให ้กับ ธนาคารอีกแต่อย่างใด และผู ้ขอใช ้บริการตกลงยินยอมผูกพันตามข ้อตกลง
และเงือนไขบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตส
ิ ําหรับผู ้สมัครใช ้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทธนาคารกํ
ี
าหนดทุกประการ
การเบิก ถอนเงิน สด ชํ าระค่ าสิน ค ้าและบริการ หรือรายการใช ้จ่ ายผ่านบั ต รทีเกิด ขึนเป็ นสกุล เงิน ตราต่างประเทศ
ธนาคารจะเรียกเก็บเป็ นสกุลเงินบาท โดยการกําหนดอัตราแลกเปลียนเป็ นเงินบาทนั น อ ้างอิงจากอัตราแลกเปลียนกลางของ
ิ ธิเรียกเก็บค่าความเสียงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร ้อยละ 2.5 จากจํานวนเงินทีทํารายการ
วีซา่ และธนาคารมีสท
ในกรณีทธนาคารเปิ
ี
ดให ้บริการชําระค่าสินค ้า/บริการโดยวิธก
ี ารแจ ้งเพียงหมายเลขบัตรด ้วยวาจา หรือลายลักษณ์
อั กษรให ้แก่ผู ้จํ าหน่ าย/ ผู ้ให ้บริการ หากผู ้ขอใช ้บริก ารทั ก ท ้วงว่ามิได ้เป็ นผู ส
้ ังซือสิน ค ้า/ขอรับ บริก ารจากผู ้จํ า หน่า ย/ผู ้
ให ้บริการ ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู ้ขอใช ้บริการทันที และในกรณีทธนาคารได
ี
้รับเงินดังกล่าวแล ้ว ธนาคารจะคืน
เงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการทันที เว ้นแต่ในภายหลังหากพิสจ
ู น์ได ้ว่าภาระหนีทีเกิดขึนเป็ นการกระทําของผู ้ขอใช ้บริการ ผู ้ขอใช ้
บริการจะต ้องรับผิดชอบภาระหนีดังกล่าวต่อธนาคาร นอกจากนีไม่เป็ นการตัดสิทธิของผู ้ขอใช ้บริการในการ ยกเลิกการซือ
สินค ้า/ขอใช ้บริการภายใน 45 วัน นับตังแต่วันทีสังซือ/ขอใช ้บริการ หรือภายใน 30 วัน นั บแต่วันทีถึงกําหนดส่งมอบสินค ้า/
ให ้บริการและ ในกรณีทกํ
ี าหนดระยะเวลาส่งมอบสินค ้า/ให ้บริการไว ้เป็ นลายลักษณ์อักษร ถ ้าผู ้ขอใช ้บริการพิสจ
ู น์ได ้ว่าไม่ได ้
รับ สิน ค ้า/บริก าร หรือ ได ร้ ับ ไม่ ค รบถ ้วน หรือ ชํ ารุ ด หรือ ไม่ถูก ต ้องตรงตามวัต ถุป ระสงค์ หากเป็ นการสังซือสิน ค ้า/บริก าร
ภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการภายใน 30 วัน
นั บแต่วันทีผู ้ขอใช ้บริการแจ ้งให ้ธนาคารทราบ หาก
เป็ นการสังซือสินค ้า/บริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการภายใน 60 วัน นั บแต่วันทีผู ้ขอใช ้บริการ
แจ ้งให ้ธนาคารทราบ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมผ่านเว็บไซด์ของธนาคาร)
7. ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าในกรณี ทผู
ี ้ขอใช ้บริการฝากเงินเข ้าบั ญชีข องผู ้ขอใช ้บริการด ้วยบัตรทีธนาคารมอบให ้โดยผ่านเครือง
ATM หรือเครืองอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการฝากด ้วยเงินสด หรือเช็คตราสารใด ๆ ให ้ถือเอาความถูกต ้องเป็ นเด็ดขาด
ตามจํานวนทีธนาคารตรวจนับได ้
ในกรณีทธนบั
ี
ตรทีผู ้ขอใช ้บริการนํ ามาฝากปลอม หรือชํารุดทังหมด หรือแต่บางส่วน หรือเช็คหรือตราสารทีผู ้ขอใช ้
บริการนํ ามาฝากไม่สามารถเก็บเงินได ้หรือเรียกเก็บเงินล่าช ้า ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารนํ าเงินหรือเช็คตราสารทําบัญชี
All Free (225)
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เฉพาะส่วนทีสมบูร ณ์ และตามกําหนดเวลาทีธนาคารนํ าเงิน เข ้าบั ญ ชีต ามวิธีและประเพณี ป ฏิบั ต ข
ิ องธนาคาร โดยผู ้ขอใช ้
บริการยอมรับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียทีเกิดขึนเสมือนหนึงเป็ นการกระทําของผู ้ขอใช ้บริการเองทังนัน
ผู ้ขอใช ้บริการตกลงว่าหลักฐานทางบัญชีของธนาคารเป็ นหลักฐานทีถูกต ้อง ในกรณีทเกิ
ี ดข ้อขัดข ้องขึนกับเครือง ATM หรือ
เครืองอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เป็ นเหตุให ้ผู ้ขอใช ้บริการถอนเงิน โอนเงิน หรือชํ าระค่าสินค ้าด ้วยบัตรทีธนาคารมอบให ้โดยผ่าน
เครือง ATM หรือเครืองอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ได ้มากกว่าหรือเกินไปจากจํานวนเงินทีมีอยูใ่ นบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ ผู ้
ขอใช ้บริการตกลงว่าเงินจํานวนทีเกินไปดังกล่าวนั นเป็ นหนีทีผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องชําระคืนแก่ธนาคาร และผู ้ขอใช ้บริการตก
ลงจะชําระเงินจํานวนดังกล่าวคืนให ้แก่ธนาคารทันทีทได
ี ้รับแจ ้งจากธนาคาร
ในกรณีทผู
ี ้ขอใช ้บริการมีความประสงค์จะให ้ธนาคารส่งใบแจ ้งรายการใช ้บัตร ธนาคารจะส่งใบแจ ้งรายการใช ้บัตรให ้ตามทีอยู่
ทีผู ้ขอใช ้บริการให ้ไว ้กับธนาคาร แต่ทังนีผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องโต ้แย ้งหรือทักท ้วงภายใน 60 วัน นั บแต่วันทีได ้รับแจ ้งรายการ
ใช ้บัต ร และหากผู ้ขอใช ้บริการมิได ้โต ้แย ้งหรือ ทัก ท ้วงภายในเวลาดั งกล่าวให ้ถือว่าผู ้ขอใช ้บริการตกลงยอมรั บว่ารายการ
ดังกล่าวถูกต ้อง และผู ้ขอใช ้บริการยินยอมเสียค่าธรรมเนียมการแจ ้งรายการใช ้บัตรให ้แก่ธนาคารในอัตราทีธนาคารกําหนด
ในกรณีทผู
ี ้ขอใช ้บริการมิได ้รับใบแจ ้งรายการใช ้บั ตรในเดือนใดทีมีการใช ้บัตรดังกล่าวโดยมิใช่ความบกพร่องของ
ธนาคารผู ้ขอใช ้บริการ ตกลงว่าเป็ นหน ้าทีของผู ้ขอใช ้บริการทีจะต ้องติดต่อสอบถามจากธนาคารเพือรับทราบจํานวนเงินใน
รายการใช ้บัตรภายในสินเดือนของแต่ละเดือนทีมีการใช ้บัตรนันเอง
ิ ธิเปลียนแปลง
ผู ้ขอใช ้บริการยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายตามประกาศทีธนาคารกําหนดและตกลงว่า ธนาคารมีสท
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้โดยจะประกาศให ้ทราบ ณ ทีทําการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร และ TOUCH
ผู ้ขอใช ้บริการสามารถใช ้บัตรสมัครขอใช ้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของธนาคารได ้ทุกช่องทางทีธนาคารเปิ ด
ให ้บริการ โดยอยูภ
่ ายใต ้เงือนไขข ้อตกลงของการให ้บริการหรือการใช ้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนันๆ
ผู ้ขอใช ้บริการสามารถสมัครขอมีบัตรเดบิตแบบไม่ออกบัตรจริง (All Free digital card) พร ้อมทังขอเปิ ดการใช ้งาน All Free
digital card ครังแรกผ่านบริการ TOUCH ของธนาคาร โดยผู ้ขอใช ้บริการสามารถนํ าเลขบัตร 16 หลักทีปรากฏบน All Free
digital card ทีแสดงบน TOUCH ไปสังซือสินค ้าและบริการผ่ านระบบออนไลน์ได ้เท่านั น โดยไม่ส ามารถใช ้ซือสิน ค ้าและ
บริการผ่านร ้านค ้าตามช่องทางปกติได ้ โดยสามารถขอมีบัตร All Free digital card ได ้ 1 ใบต่อ 1 บัญชีออลล์ฟรีเท่านัน
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