ข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์
1.1. เป็ นผลิตภัณ ฑ์เงิ นฝากออมทรัพย์ที่มี สมุด คู่ฝาก ที่ ให้บ ริก ารภายใต้ชื่อ ผลิตภัณ ฑ์ บัญ ชี เงิน ฝากออมทรัพ ย์ TMB
Savings Care อัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขเงินฝากเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
1.2. ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิ ดบัญชีเงินฝากเฉพาะผูฝ้ ากเงิน ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติตามประกาศของ
ธนาคารเท่านัน้ และไม่สามารถใช้เป็ นบัญชีรว่ มได้
1.3. ความคุม้ ครองและสิทธิประโยชน์ของบริการเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care จะคุม้ ครองเฉพาะผูฝ้ ากเงิ นที่
เปิ ดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา และมีจานวนเงินเปิ ดบัญชีและยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 5,000
บาท
1.4. บัญชีนไี ้ ม่สามารถโอนสิทธิ หรือ นาไปเป็ นหลักประกัน หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสิทธิการรับเงินในบัญชีให้แก่บคุ คลหรือ
นิติบคุ คลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคาร
2. การเปิ ดบัญชี
2.1. จานวนเงินการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก 5,000 บาทขึน้ ไป โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็ นชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็ นเจ้าของบัญชี
ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิ ดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิ ดบัญชีแทนผูอ้ ื่น หรือให้ผอู้ ื่นมาใช้บญ
ั ชี
2.2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท
2.3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care ไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระค่าสินค้า และบริการ
(Direct Debit) และไม่สามารถนาไปใช้ผกู เป็ นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นได้ แต่สามารถเป็ นบัญชี
รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได้
2.4. ผูฝ้ ากเงินไม่สามารถขอเปลีย่ นประเภทจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่มีอยูเ่ ดิมมาเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB
Savings Care
2.5. เปิ ดบัญชี ได้ทุกสาขาของธนาคาร หรือเปิ ดบัญ ชีเงินฝากแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking ,TMB
TOUCH
3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์
3.1 การทาธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา
3.1.1 การฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน ทาได้ทกุ สาขาทั่วประเทศในเวลาทาการของสาขานัน้ ๆ โดยต้องนาสมุดคู่
ฝาก มาแสดงและจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั ธนาคาร และไม่กาหนดจานวนครัง้ ในการรับฝาก
ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
3.1.2 ผูฝ้ ากเงินไม่สามารถทาธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี เพื่อโอนไปชาระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) หรือ
ชาระเงินกู้ (Loan Payment) ได้
3.1.3 กรณีถอนเงินต่างสาขา ผูฝ้ ากเงินต้องนาสมุดคูฝ่ าก และบัตรประจาตัวประชาชน มาแสดง โดยสามารถถอน
ได้ทกุ สาขาโดยไม่จากัดวงเงิน และผูฝ้ ากเงินสามารถถอนโดยการมอบฉันทะในสานักหักบัญชีเดียวกัน
3.2 การทาธุรกรรมผ่านช่องทาง ทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิง้ (TMB Electronic Banking)
3.2.1 ช่องทาง ATM ผูฝ้ ากเงินไม่สามารถทาธุรกรรมใดๆ ผ่านเครือ่ ง ATM ได้
3.2.2 ช่องทาง ADM ผูฝ้ ากเงินสามารถทาธุรกรรมเฉพาะการฝากเงินสดได้ที่เครือ่ ง TMB ADM
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3.2.3

ช่องทาง TMB Internet Banking ผูฝ้ ากเงินไม่สามารถทาธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชาระค่า
สาธารณูปโภค (Bill Payment) และการชาระค่าสินค้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment) โดยผ่านบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care แต่สามารถใช้บญ
ั ชีเพื่อรับโอนเงินได้
3.2.4 ช่องทาง TMB Phone Banking ผูฝ้ ากเงินไม่สามารถทาธุรกรรมใดๆ ผ่านทาง TMB Phone Banking ได้
3.3 ผูฝ้ ากเงินตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่รบั เช็คต่างธนาคารที่มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆ
ลงบนเช็ ค เพื่ อเข้าบัญ ชี ของผู้ฝากเงิน ได้ และผูฝ้ ากเงิ นตกลงสละสิท ธิ ในการเรีย กร้องค่าเสีย หายอัน อาจเกิ ดขึน้
เนื่องจากการระงับการจ่ายเงิน หรือการปฏิเสธไม่รบั เช็คต่างธนาคารดังกล่าว
3.4 ผูฝ้ ากเงินจะได้รบั ความคุม้ ครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมง ทั่วโลก โดยข้อตกลงคุม้ ครองและ
ข้อยกเว้น เป็ นไปตามแผนความคุม้ ครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล โครงการเงินฝากออมทรัพย์แทน
ความห่วงใย (TMB Savings Care) ตามเอกสารแนบ
3.5 ผูฝ้ ากเงินที่ได้รบั สิทธิการประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล จะต้องมีอายุตงั้ แต่ 15 ปี ขนึ ้ ไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
3.6 ผูฝ้ ากเงินจะได้รบั ความคุม้ ครอง นับจากวันที่เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care
3.7 จานวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนที่ผฝู้ ากเงินได้รบั ความคุม้ ครองตามข้อ 3.4 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือ
ในบัญชี TMB Savings Care 1 วัน ก่อนวันเกิดอุบตั ิเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การพูด
ออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
3.8 กรณีผฝู้ ากเงิน เปิ ดบัญชี TMB Savings Care มากกว่า 1 บัญชี ผูฝ้ ากเงินจะได้รบั ความคุม้ ครองตามข้อ 3.4 เฉพาะ
บัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ก่อนวันเกิดอุบตั ิเหตุ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง
การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร ตัง้ แต่ 5,000 บาทขึน้ ไป รวมผลประโยชน์สงู สุดจากทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน
3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
3.9 กรณีผฝู้ ากเงินประสบอุบตั ิเหตุที่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการประกันอุบตั ิเหตุนี ้ มากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี จานวนเงินหรือ
ค่าสินไหมทดแทนที่ผฝู้ ากเงินได้รบั ความคุม้ ครองตามข้อ 3.4 จากัดสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
3.10 กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุซงึ่ ให้ความคุม้ ครองตามข้อ 3.4 เป็ นความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ น
บุคคล ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี นับตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี (ปี กรมธรรม์) โดยธนาคารเป็ นผูร้ บั ภาระ
ค่าใช้จ่ายเบีย้ ประกันภัยแทนผูฝ้ ากเงิน ทัง้ นีธ้ นาคารจึงขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาทบทวนแก้ไข หรือยกเลิกสิทธิ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ดงั กล่าว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ ผูฝ้ ากเงินทราบล่วงหน้า
3.11 ในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุมากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี กรมธรรม์ ความคุม้ ครองสูง สุดตามข้อ 3.7 จะยึดถือตามรายละเอียดของ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล ฉบับล่าสุดที่ธนาคารกาหนดในข้อ 3.7
3.12 การขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทน ต้องดาเนินการภายใน 180 วันนับจากวันที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การ
รับ ฟั ง เสี ย ง การพู ด ออกเสีย ง หรือ ทุพ พลภาพถาวร โดยติ ด ต่ อ หน่ ว ยงาน Call Center - บริษั ท เอ็ ม เอส ไอ จี
ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 0-2788-8888 โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือค่าสินไหมทดแทน
ที่ผฝู้ ากเงินได้รบั ความคุม้ ครองตามข้อ 3.7 ให้กับผูฝ้ ากเงินถ้าเป็ นกรณีที่ได้รบั บาดเจ็บหรือทุพพลภาพ แต่จะจ่าย
ให้กบั ผูร้ บั ประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายของผูฝ้ ากเงินถ้าเป็ นกรณีที่ถึงแก่ชีวิต โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนีใ้ ห้
ครบถ้วน
กรณีเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
•
แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
•
สมุดคูฝ่ ากบัญชีเงินฝากออมออมทรัพย์ TMB Savings Care ของผูฝ้ ากเงิน
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•

สาเนาใบชันสูตรพลิกศพ /ประวัติการรักษาตัง้ แต่เริม่ ต้นเกิดเหตุจนกระทั่งเสียชีวิต/สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนารับรอง
การเสียชีวิต/สาเนาบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ
•
สาเนาบัตรประชาชนของผูฝ้ ากเงิน และผูร้ บั ประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย
•
สาเนาทะเบียนบ้านของผูฝ้ ากเงิน และผูร้ บั ประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย
•
หลักฐานอื่นๆ ที่จาเป็ น เช่น ทะเบียนสมรส ฯลฯ
กรณีสญ
ู เสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวร จากอุบตั ิเหตุ
•
แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
•
สมุดคูฝ่ ากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care ของผูฝ้ ากเงิน
•
ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ผทู้ าการการรักษาได้รบั รองว่าผูฝ้ ากเงินเป็ นบุคคลผูท้ พุ พลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ
•
รูปถ่ายการบาดเจ็บ ณ ปั จจุบนั
•
สาเนาบันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ
•
สาเนาบัตรประชาชนของผูฝ้ ากเงิน และ/หรือผูร้ บั ประโยชน์
•
สาเนาทะเบียนบ้านของผูฝ้ ากเงิน และ/หรือผูร้ บั ประโยชน์
•
หลักฐานอื่นๆ ที่จาเป็ น เช่น ทะเบียนสมรส ฯลฯ
3.13 ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะจ่ายให้แก่ผฝู้ ากเงิน หรือผูร้ บั ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบันทึกต่อท้าย
การใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับ เงินค่า
สินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผูฝ้ ากเงิน
หรือผูร้ บั ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ที่เปิ ดไว้กบั TMB หรือขอรับเป็ นเช็ค
3.14 ในกรณี ที่มีผรู้ บั ประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายในลาดับเดียวกันมากกว่า 1 คน ค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายเป็ น
ค่าเฉลีย่ ตามสัดส่วนหรือตามที่ระบุไว้ในบันทึกต่อท้ายการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care
3.15 หากมีการปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care หรือผูฝ้ ากเงินมีอายุครบ 70 ปี บริบรู ณ์ เมื่อใด ผูฝ้ ากเงิน
จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล ดังกล่าวทันที
3.16 เมื่อได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บคุ คลที่ระบุชื่อเป็ นผูร้ บั ประโยชน์แล้ว ทายาทตามกฎหมายของผูฝ้ ากเงินจะ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและ/หรือเงินอื่นใดจากการประกันภัยนีอ้ ีกไม่ได้
3.17 กรณีที่ผรู้ บั ประโยชน์มาติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทน ภายหลังจากที่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care
ได้ถกู ปิ ดไปแล้วธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนสาหรับบัญชีนนั้ ๆ
3.18 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ย วกับการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB
Savings Care ได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะดาเนินการติดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทา
การทุกสาขาของธนาคาร และผูฝ้ ากเงินตกลงยินยอมด้วยกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เปลีย่ นแปลงแก้ไขนัน้
4. ค่าธรรมเนียม
4.1. หากบัญชีไม่มีรายการเคลือ่ นไหว และมียอดเงินในบัญชีต่ากว่าที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อ
ชาระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารกาหนด และหากเงินในบัญชีเป็ นศูนย์ติดต่อกันเกินกว่าที่
ธนาคารกาหนด ธนาคารจะดาเนินการปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติ
(รายการเคลือ่ นไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ การนาสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขา
ของธนาคาร, การทาธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ เครือ่ ง ATM, เครือ่ งรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM),
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Internet Banking , Bahtnet , Interbank Transfer, Mobile Banking , Phone Banking รวมทัง้ การทารายการผ่านตัวแทน
รับฝากเงินของธนาคาร)
4.2. ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
5. หลักเกณฑ์ท่วั ไป
5.1. ในกรณีที่ผฝู้ ากเงินไม่ทาธุรกรรมการฝากเงินนับตัง้ แต่วนั ที่เปิ ดบัญชี โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็ นศูนย์บาท
เป็ นระยะเวลา 360 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
5.2. ในกรณี ที่ผฝู้ ากเงิน มีการทาธุรกรรมตามปกติ แต่หากเมื่อใดที่ ยอดเงินต้น และดอกเบีย้ สะสมเป็ น ศูนย์บาท เป็ น
ระยะเวลา 395 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
5.3. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอื่นๆ ที่นาฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านัน้ การฝากเงินจะสมบูรณ์
เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้ และผูฝ้ ากเงินจะถอนเงินที่นาฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมื่อ
ธนาคารเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว
5.4. ยอดเงินในสมุดคูฝ่ ากจะถือว่าถูกต้องเมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
5.5. กรณีผฝู้ ากเงินเปลีย่ นชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ผูฝ้ ากเงินจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
5.6. ผูฝ้ ากเงินจะแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคูฝ่ าก หรือโอนเปลีย่ นมือหรือฉีกแผ่นใด
ของสมุดคูฝ่ ากมิได้
5.7. ในการทาธุรกรรมใดๆกับธนาคาร ผูฝ้ ากเงินจะต้องได้รบั ใบบันทึกรายการเพื่อใช้เป็ นหลักฐานการทาธุรกรรมนัน้
5.8. ในการทาธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะแจ้งผลการทาธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทึกรายการให้แก่ผฝู้ าก
เงินเก็บไว้เป็ นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามคาสั่งที่ได้รบั จากผูฝ้ ากเงิน หากเกิดความผิดพลาดใดๆธนาคาร
จะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจานวนเงินที่ระบุตามคาสั่งของธุรกรรมนัน้
5.9. ในกรณีที่สมุดคูฝ่ ากที่ใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากสูญหาย ผูฝ้ ากเงินจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ทัง้ นีผ้ ฝู้ ากเงิน
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบจานวนเงินที่เกิดธุรกรรมก่อนการแจ้งธนาคารเพื่อยกเลิก/อายัดสมุดคูฝ่ าก
5.10. หากผูฝ้ ากเงินยินยอมให้ผอู้ ื่นใช้บญ
ั ชีรว่ มกับผูฝ้ ากเงิน หรือใช้บญ
ั ชีของผูฝ้ ากเงินเพื่อรับโอนหรือถอนเงินในทางทุจริต
จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บคุ คลอื่น ผูฝ้ ากเงินต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการทุจริต
นัน้
5.11. ในกรณีมีขอ้ พิพาทเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากเงินยินยอมให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนของธนาคารในการ
สอบสวนและดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
5.12. ในกรณีมีขอ้ สงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใดๆในการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากเงินสามารถติดต่อธนาคารผ่าน TMB
Contact Center 1558 หรือสาขาเจ้าของบัญชี
5.13. การทารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็ นรายการของวันถัดไป
5.14. ผูฝ้ ากเงินยินยอมให้ธนาคารใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผูฝ้ ากเงิน เพื่อการพิจารณาและนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
อืน่ ๆให้แก่ผฝู้ ากเงินได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
5.15. ผูฝ้ ากเงินตกลงว่าจะใช้หรือทาธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care เพื่อใช้สว่ นตัวของผูฝ้ ากเงิน
เอง มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
5.15.1. เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขดั ต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายของ
ธนาคาร ตลอดจนข้อบังคับ หรือคาสั่งของหน่วยงานราชการ
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5.15.2. หากผูฝ้ ากเงินมิได้ใช้บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care ตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกาหนด หรือ
หากธนาคารตรวจสอบพบว่าลักษณะการใช้บญ
ั ชีของผูฝ้ ากเงิน มิได้เป็ นไปตามปกติประเพณีของผู้ใช้บญ
ั ชี
เงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธหรือระงับการทาธุรกรรมหรือ
ยกเลิกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care ของผูฝ้ ากเงินได้ทนั ที
5.16. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการของธนาคาร
และผูฝ้ ากเงินตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ทัง้ นีห้ ากผูฝ้ ากเงินทา
ธุรกรรมผ่านช่องทางใดๆ หรือใช้บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Savings Care ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นใด ของธนาคาร ผู้
ฝากเงินตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของช่องทาง หรือผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวด้วย
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