ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ ME อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง
1. เงือ
่ นไขสาหรับการใช้ระบบให้บริการ
1.1

การเข้าสู่ระบบให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ธนาคารกาหนด เพื่อ
การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต หากผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบให้บริการ ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์สื่อสารเช่นสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ที่ไม่ได้มี
การป้องกันซอฟต์แวร์ไวรัสหรือโทรจันอย่างเหมาะสม หรือใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตซึ่งมีระดับความปลอดภัยต่า ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมรับความเสี่ยงภัยและความเสียหายใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นนั้นเอง ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบจัดหา ติดตั้ง ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่จาเป็นแก่การเข้าใช้
ระบบให้บริการ รวมทั้งการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
ค่าบริการที่ต้องชาระแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือช่องทางสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

1.2 ผู้ใช้บริการไม่ควรละทิ้งหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานในระหว่างที่ต่อเข้าระบบบริการ
และควรปิดหรือออกจากระบบบริการเมื่อเสร็จสิ้นการใช้บริการ
1.3

ธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงการโอนเงิน การชาระเงิน เติมเงิน การเปิดบัญชี การผูกเพิ่มหรือลดบัญชี
ใด ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ภายใต้ระบบให้บริการนั้น หากกระทาโดยมีการใส่ชื่อผู้ใช้งาน
(Username) / รหัสผ่าน (Password) อย่างถูกต้อง หรือกระทาผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ
ธนาคารคู่กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการกาหนดตามขั้นตอนการลงทะเบียน ให้ถือว่าเป็นการสั่งทาธุรกรรมโดย
ตัวผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานในลักษณะดังกล่าว

1.4 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ
เฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือลืมรหัสดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ
ธนาคารที่ ME Call Center 02-502-0000
1.5 สาหรับบริการ ME Application ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเข้าสู่ระบบได้ โดยการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน
(Password) หรือการสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งการกาหนดลายนิ้วมือและใช้งานจะเป็นไปตามเงื่อนไขและ
วิธีการใช้งานผ่านระบบ Touch ID หรือระบบ Finger Scanner หรือรูปแบบอื่นใดที่มีลักษณะที่คล้ายคลึง
กับระบบดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ได้เมื่อทาการเปิดใช้งานระบบ Touch ID หรือ
ระบบ Finger Scanner หรือรูปแบบอื่นใดที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับระบบดังกล่าว ซึ่งธนาคารถือว่า
ผู้ใช้บริการยินยอมและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแล้ว
ในกรณีที่บุคคลอื่นใดสามารถเข้าถึงบริการ ME by TMB ได้ไม่ว่าจะด้วยความยินยอมของผู้ใช้บริการหรือไม่
ก็ตาม โดยผ่านการเข้าถึงรหัสผ่าน หรือการแสกนลายนิ้วมือ หรือด้วยวิธีอื่นใดที่จะทาให้เข้าถึงบริการ ME
by TMB ได้ นั้ น ผู้ ใ ช้ บริ การยอมรั บการเข้ า ถึ งบริ การ ME by TMB ดั งกล่ า วเสมื อ นหนึ่ งว่ า ผู้ ใ ช้ บริ การได้
เข้าถึงบริการ ME by TMB ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงบริการ ME by TMB ของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลดังกล่าว
1.6 เมื่อผู้ใช้บริการโอนเงิน ชาระเงิน หรือเติมเงิน ผู้ใช้บริการจะสามารถบันทึกหลักฐานการทาธุรกรรมลงสู่
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ที่ใช้เมื่อเสร็จสิ้นการทาธุรกรรม หรือสามารถจัดพิมพ์หากอุปกรณ์ดังกล่าวรองรั บ
การทางานกับเครื่องพิมพ์ และสามารถเรียกดูข้อมูลการทาธุรกรรมย้อนหลังเพื่อทาการบันทึกหลักฐานการ
ทาธุรกรรมอีกครั้งได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีความแตกต่างจากข้อมูลที่
บันทึกไว้ในระบบของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบของธนาคารเป็นที่
สิ้นสุด
2. ความปลอดภัยในการใช้บริการ
2.1 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการติดต่อทาธุรกรรมทางระบบให้บริการ มีทั้งความเสี่ยงและความ
ปลอดภั ย ในระดั บหนึ่ งเกี่ ย วเนื่ องจากการเชื่ อมโยงเครื อ ข่ า ยอิน เทอร์ เน็ ต โดยความปลอดภั ย ของข้ อ มูลที่
ส่งผ่านระบบที่ผู้ใช้บริการใช้ติดต่อเข้าสู่ระบบบริการ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ ธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบคอมพิวเตอร์
และ/หรือระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ
2.2 สาหรับการใช้บริการ ME Application หากอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขดัดแปลง หรือกระทา

การใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการ เช่น การ Jailbreak (การแก้ไขดัดแปลง
ของระบบปฏิบัติการ IOS), Root (การแก้ไขดัดแปลงของระบบปฏิบัติการ Android), หรือการกระทาใด ๆ ที่
มีลักษณะเดียวกัน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง ธนาคารจะไม่ รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นทุกประการ
นอกจากนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบให้บริการเพื่อทาธุรกรรมทางการเงินในแต่ละ
ครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดใช้งานเซลลูลาร์ (Cellular) และปิดใช้งานไวไฟ (WiFi) เพื่อเข้าสู่ระบบให้บริการ
2.3 สาหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (ME Internet Banking) ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
3. เครือ
่ งมือการทาธุรกรรม
ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกชื่อและรหัสผ่าน ที่จะใช้เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าสู่ระบบให้บริการ นอกจากนี้ธนาคารอาจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทดสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงระบบ
ภายใน ซึ่งอาจทาให้ผู้ใช้บริการต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการทาธุรกรรมในการเข้าระบบให้บริการ โดยธนาคาร
จะแจ้ งให้ ผู้ ใ ช้ บริ การทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 30 วั น ผ่ า นช่ อ งทางของธนาคาร และเมื่ อ ธนาคารด าเนิ น การ
ดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องทาการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการทาธุรกรรมในการเข้าระบบให้บริการในครั้งต่อไป
สาหรับบริการ ME Application ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเข้าสู่ระบบได้อีกช่องทางหนึ่ง คือ การสแกน
ลายนิ้วมือ แทนการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน (Password) ซึ่งการกาหนดลายนิ้วมือและการใช้งานจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวิธีการใช้งานผ่านระบบ Touch ID หรือระบบ Finger Scanner หรือรูปแบบอื่นใดที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงกับระบบดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ได้เมื่อทาการเปิดใช้งานระบบ Touch ID หรือ
ระบบ Finger Scanner หรือรูปแบบอื่นใดที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับระบบดังกล่าว ซึ่งธนาคารถือว่าผู้ใช้บริการ
ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแล้ว
ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องมือการทาธุรกรรมเป็นความลับ และดูแลไม่ให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกอื่น
ใดที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ใช้บริการยอมรับให้ธนาคารดาเนินการตามคาสั่งที่ได้รับผ่านระบบให้บริการที่มีการใช้
เครื่องมือการทาธุรกรรมของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การใช้เครื่องมือการทาธุรกรรมของผู้ใช้บริการมีผลผูกพันตาม
กฎหมายเสมือนการลงลายมือชื่อทาธุรกรรมดังกล่าว หากบุคคลที่ผู้ใช้บริการให้สิทธิ์ใช้เครื่องมือการทาธุรกรรม
ของผู้ใช้บริการกระทาการเกินขอบเขตอานาจก็ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
หากผู้ใช้บริการเห็นว่าเครื่องมือการทาธุรกรรมของตนถูกขโมยหรือมีการใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ รวมทั้งแต่ไม่จากัดเฉพาะการถูกเจาะข้อมูล ฯลฯ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที ธนาคาร
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้เข้าสู่ระบบให้บริการหรือบัญชี หากธนาคารเห็นว่าเครื่องมือการทาธุรกรรมนั้นล่วงรู้
ถึงบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการใช้หรืออาจมีการใช้เครื่องมือการทาธุรกรรมโดยผู้ไม่มีสิทธิ์
ผู้ใช้บริการควรเปลี่ยนเครื่องมือการทาธุรกรรมทันที ถ้าสงสัยว่าจะมีผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูล
4. ข้อจากัดการทาธุรกรรม
4.1 ธนาคารมีสิทธิ์โอนหรือถอนเงินจากบัญชีตามคาสั่งที่ได้รับในระบบให้บริการ ทั้งนี้ธนาคารอาจกาหนด
จานวนครั้งที่ผู้ใช้บริการจะสามารถส่งคาสั่งโอนหรือถอนเงินทางระบบให้บริการก็ได้
4.2 ธนาคารมีสิทธิ์จากัดจานวนครั้งและจานวนเงินที่จะทาธุรกรรมทางระบบให้บริการ หรือไม่ทาธุรกรรมด้วย
การโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากบางบัญชี โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการ
โอนเงินตามคาสั่งครั้งใด เว้นแต่คาสั่งทาธุรกรรมนั้นจะขัดต่อข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้หรือกฎหมาย
4.3 ในการทาธุรกรรมใด ๆ ที่จะมีการส่งข้อความ SMS เป็นส่วนประกอบธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการส่ง OTP
(One-Time Password) การแจ้งเตือน หรือข้อความใด ๆ ที่ธนาคารส่งให้ผู้ใช้บริการอันเป็นส่วนหนึ่งของ
การใช้บริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะส่งข้อความดังกล่าวไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนและใช้
งานในประเทศไทยเท่านั้น
4.4 ในกรณีที่มีการใช้รหัสผ่าน (Password) ผิดเกินกว่าจานวนครั้งที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะทาการระงับ
การให้บริการทันที หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อไป ให้ติดต่อขอรหัสผ่านชั่วคราวกับธนาคาร
4.5 ในกรณีที่มีการใส่รหัส OTP (One-Time Password) ผิดเกินกว่าจานวนครั้งที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะ
ทาการระงับการให้บริการทันทีและผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อขอปลดล็อค OTP กับธนาคาร

5. การโอนเงิน/ชาระเงิน
5.1 ผู้ใช้บริการอาจใช้ระบบให้บริการทารายการโอนเงิน/ชาระเงินตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ รวมทั้ง
เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5.2 ผู้ใช้บริการอาจดาเนินการโอนเงิน/ชาระเงินในจานวนครั้งมากเท่าใดก็ได้ ณ วันหนึ่งวันใดตามที่ต้องการ โดย
มีจานวนครั้งและจานวนเงินรวมสูงสุดต่อวันไม่เกินจานวนที่ธนาคารกาหนด
5.3 ธนาคารมีสิทธิ์ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ที่จะปฏิบัติตามคาสั่งที่ธนาคารได้รับทางระบบให้บริ การ ซึ่งธนาคาร
เชื่อโดยสุจริตว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ส่งคาสั่ง หรือเป็นการส่งคาสั่งแทนผู้ใช้บริการ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ
ในการให้บริการที่ถูกต้องตามคาสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านระบบให้บริการ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะ
ไม่ดาเนินการตามคาสั่งโอนเงินในกรณีดังต่อไปนี้
5.3.1 กรณีที่จานวนเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือ
5.3.2 ธนาคารรับทราบว่าเป็นการทาธุรกรรม อันเกี่ยวข้องกับหรือได้ตกเป็นข้อพิพาทอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการทางศาล หรือ
5.3.3 กรณีที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อขัดข้องในการดาเนินงานของธนาคาร ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการทารายการ หรือ
5.3.4 ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร หรือ
5.3.5 เนื่องจากมีเหตสุดวิสัย
6. บริการผลิตภัณฑ์ หรือรูปลักษณ์ใหม่
ธนาคารอาจเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือรูปลักษณ์ใหม่ๆ ในระบบให้บริการ หรือแก้ไข หรือลบลักษณะที่มี
อยู่ในระบบให้บริการ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่กฎหมายกาหนด และ
การใช้บริการ ผลิตภัณฑ์หรือรูปลักษณ์ที่ปรับปรุงใหม่ หรือเพิ่มในระบบให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผูกพัน
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ หรือที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่โดยเฉพาะสาหรับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือรูปลักษณ์ใหม่นั้น
7. การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหาย
7.1

ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า
7.1.1

ผู้ใช้บริการได้รับความยินยอม อานาจและการมอบหมายที่จาเป็นที่จะสมัครเข้าใช้ระบบให้บริการ

7.1.2 บรรดาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ต่อธนาคารหรือผ่านระบบให้บริการทั้งหมด
เป็นความจริงถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้บริการจะมีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
7.1.3 การกระทาใด ๆ ของธนาคารตามคาสั่งของผู้ใช้บริการ จะมีผลแต่เฉพาะกับบัญชี และเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
7.1.4 ผู้ใช้บริการรับรองและยอมรับผลแห่งการกระทาทั้งหมดที่ธนาคารได้ดาเนินการ หรือทาให้เกิดขึ้น
เกี่ยวเนื่องกับระบบให้บริการตามคาสั่งของผู้ใช้บริการ
7.2 ในกรณีที่ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามคาสั่งระงับการโอนเงิน/อายัดเครื่องมือโอนเงินซึ่งผู้ใช้บริการได้ขอไว้ตาม
เวลาที่กาหนด และต่อมาเกิดรายการโอน/ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ทั้งนี้ธนาคารจะถือช่วงวัน/เวลาที่
ผู้ใช้บริการได้มีการแจ้งกับธนาคารเป็นจุดเริ่มต้นการนับเวลา หากมีรายการโอนเงินเกิดขึ้นภายหลังจากนั้น
ธนาคารฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ใช้บริการ
7.3 ธนาคารจะไม่ดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายสาหรับรายการโอนเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่ธนาคารจะได้รับ
การขอแจ้งระงับบริการจากผู้ใช้บริการ รวมถึงกรณีเกิดการโอน/ชาระเงินอันมีเหตุจากเครื่องมือโอนเงินสูญ
หาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการรับผิดตามจานวนเงินโอนที่เกิดก่อนธนาคารจะดาเนินการอายัด หรือระงับ
การใช้เครื่องมือหรือโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้าแล้ว

8. การไม่รับประกัน
8.1 ธนาคารไม่รับรอง หรือรับประกัน (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในกรณีต่อไปนี้
8.1.1 การเข้าสู่ระบบให้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด ข้อมูล เนื้อหา และ/หรือการทางานใน
ระบบให้บริการ จะสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย และไม่
ผิดพลาด
8.1.2 ปลอดจากไวรัส หรือจะไม่ก่อความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจากการ
เชื่อมต่อระบบให้บริการ (ถ้ามี)
8.1.3 กรณีเครื่องมือการโอนสูญหาย หรือถูกลักลอบขโมย เนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายการส่งรหัส
ประจาตัวและรหัสเข้าใช้งานผ่านบริการใด ๆ นอกเหนือไปจากข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการได้เป็นผู้กรอกเอง
ในขั้นตอนการสมัคร และข้อมูลซึ่งธนาคารได้มอบให้จากการสมัครบริการที่สาขา และตู้เอทีเอ็มของ
ธนาคารรวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับธนาคารเอง ธนาคารถือว่า
ผู้ใช้บริการได้รับเครื่องมือการทาธุรกรรมด้วยตนเองจากธนาคารโดยตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8.1.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้ง
ไว้กับธนาคารสาหรับการใช้บริการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกดังกล่าวให้ธนาคารทราบทันที หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งให้ธนาคารทราบ
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการทา
ธุรกรรมผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว
8.2 กรณีมีการดาวน์โหลดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จะเป็นความรับผิดชอบและความเสี่ยงภัยของผู้ใช้บริการต่อ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูล เนื่องจากการดาวน์โหลดข้อมูล
ดังกล่าว
8.3 ธนาคารไม่รับประกันหรือรับรองความสมบูรณ์ ถูกต้อง หรือความเชื่อถือได้ หรือผลลัพธ์ของการใช้ หรือ
ประการอื่นใดเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในระบบให้บริการ หรือเว็บไซต์ที่ต่อเชื่อมกับระบบให้บริการ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการร้องขอ ธนาคารสงวนสิทธิ์ทาการสอบสวน ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน
3 (สาม) เดือนตามขั้นตอนของธนาคาร และในกรณีที่มีประเด็นขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการทาธุรกรรม
ที่ดาเนินการโดยใช้ระบบให้บริการ ธนาคารจะให้ความร่วมมือแก่ผู้ใช้บริการในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ช่วยยุติข้อพิพาทดังกล่าว
9. ความรับผิดกรณีที่มก
ี ารเข้าระบบให้บริการหรือบัญชีโดยไม่มส
ี ิทธิ์
กรณีผู้ใช้บริการใช้เครื่องมือการทาธุรกรรม ทาธุรกรรมใด ๆ ผ่านระบบให้บริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการ
รับรองว่าเป็นการกระทาโดยผู้ใช้บริการเอง ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะดาเนินการตามคาสั่งที่ใช้เครื่องมือการทาธุรกรรม
ของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยอมรับผูกพันรับผิดชอบในธุรกรรมดังกล่าว เสมือนกับมีการลงลายมือชื่อของ
ผู้ใช้บริการมอบหมายให้ทาธุรกรรมดังกล่าว
หากธนาคารไม่ดาเนินการตามคาสั่งที่ได้รับดังกล่าวภายในเวลา หรือตามจานวนเงินที่ระบุในคาสั่ง ธนาคาร
จะรับผิดชอบในความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า
หรือความบกพร่องที่เกิดแก่ความสมบูรณ์ของธุรกรรมดังกล่าว ในกรณีต่อไปนี้
(1) มีเงินในบัญชีไม่พอสาหรับธุรกรรมโอนเงิน
(2) ระบบให้บริการ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือซอฟต์แวร์ ทางานไม่สมบูรณ์ ในเวลาที่ทาธุรกรรม
(3) กรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทาให้ธนาคารไม่สามารถดาเนินการตามคาสั่งให้ได้ เช่น เหตุสุดวิสัย
ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย การกระทาของเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ก่อการร้าย สงครามกลางเมื อง
การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร การนัดหยุดงาน การขาดแคลนพลังงาน การหยุดชะงักหรือการ
แทรกแซงของกาลังส่งไฟฟ้า ความล้มเหลวของระบบติดต่อและการสื่อสาร และสาเหตุอื่นใดที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร

(4) ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์แก่ธนาคาร หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ หรือ
สัญญาอื่นใดที่ทาไว้กับธนาคาร
(5) จานวนเงินในบัญชีถูกยึด อายัด หรือถูกจากัดการโอนหรือหักชาระเงินโดยบังคับของกฎหมาย
10. การทาธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ระบบให้บริการเพื่อการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของธุรกรรมที่ขอใช้บริการ และธนาคารจะถือว่าธุรกรรมที่แจ้งใช้บริการดังกล่าวทั้งหมด
ชอบด้วยกฎหมาย แต่ธนาคารอาจปฏิเสธไม่ดาเนินการหรือระงับให้บริการ หรือยกเลิกบริการให้ได้ หากมีเหตุ
อันสมควรเชื่อได้ว่าเป็นการทาธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
11.

การทาธุรกรรมโดยใช้เว็บไซต์ของระบบให้บริการเป็นองค์ประกอบของบริการอื่น ๆ
ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ระบบให้บริการเพื่อดัดแปลง ประยุกต์ใช้ หรือนาไปเป็นส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
อันเป็นช่องทางในการสร้างรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการ หรือนาไปเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจและบริการอื่นใด
นอกเหนือไปจากการจัดการและธุรกรรมกับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิ์ในการยกเลิกบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการใช้ระบบให้บริการของธนาคารตามลักษณะดังกล่าว

12. เหตุสด
ุ วิสัย
ในกรณีที่มีความผิดพลาด การแทรกแซง หรือความล่าช้าเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบให้บริการ อันเนื่องมาจากการ
กระทา เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของธนาคาร ธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในบรรดาการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ หรือธุรกรรม หรือบุคคลอื่นใด เพราะ
เหตุดังกล่าว โดยเหตุดังกล่าวให้หมายความรวมถึง การขัดข้องของระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วย
13. การโอนสิทธิ์
ธนาคารมีสิทธิ์จาหน่าย หรือโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้แก่บุคคลอื่น ตามที่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร ธนาคารอาจจ้างช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับระบบให้บริการและตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้แทนก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์โอนสิทธิ์และหน้าที่ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลอื่น
14. การแยกส่วน
ข้อความต่าง ๆ ในข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ จะปรับใช้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หากข้อความใดในข้อกาหนด
และเงื่อนไขนี้ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย โดยผลของคาสั่งศาลที่มีเขตอานาจในกรณีใด ๆ ให้
ความสมบูรณ์หรือความสามารถใช้บังคับได้ในกรณีอื่น และความสมบูรณ์ของข้อความอื่นที่เหลือ ไม่ได้รับ
ผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และธนาคารจะทาการปรับปรุงแก้ไขข้อความดังกล่าว เท่าที่จาเป็นเพื่อให้
ข้อความดังกล่าวสามารถมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้กับกรณีดังกล่าว
15. การติดต่อเกี่ยวกับบริการ
15.1 หากมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี หรือพบว่ามีการทาธุรกรรมที่ไม่ได้รับ
อนุญาตผ่านระบบให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบด้วยตนเองผ่านทาง ME Call Center
02-502-0000 หรื อ แจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ธ นาคารทราบโดยเร็ ว ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งแจ้ ง ให้
ธนาคารทราบมีดังนี้
•
•
•
•
•

ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ใช้บริการ
จานวนเงินที่คาดว่าได้เกิดความผิดพลาด
ประเภท วัน เวลาและสถานทีท
่ ารายการที่เกิด
รายละเอียดของข้อผิดพลาด และรหัสอ้างอิง (ถ้ามี)
ชื่ อ และที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ รวมทั้ ง ที่ อ ยู่ ส าหรั บ การจั ด ส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) ของ
ผู้ใช้บริการ (หากมี) หลังจากที่ธนาคารได้รับแจ้งรายการผิดพลาดหรือผิดปกติของธุรกรรมที่ทา
ผ่ า นระบบให้ บ ริ ก ารตามข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ธนาคารจะด าเนิ น การตรวจสอบ

ข้อผิดพลาดและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็วที่สุด โดยหากต้องมีการพิจารณา
ชดเชยใด ๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจ ารณาโดยอาศัยข้อตกลงที่มีในข้อกาหนดและเงื่อนไขการ
ใช้บริการฉบับนี้ หรือพิจารณาเป็นกรณีไป
15.2 การร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับบริการนี้ ผู้ใช้บริการอาจแจ้งให้ธนาคารทราบทางโทรศัพท์ หรือส่งหนังสือไปยัง
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ประเทศไทย (หรือตามที่อยู่อื่นใดซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นครั้งคราวเพื่อการนี้)
15.3 กรณีที่ธนาคารต้องการแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบ ธนาคารจะส่งข้อมูลไปตามที่อยู่ซึ่งผู้ใช้บริการให้ไว้
กับธนาคารครั้งล่าสุดในการติดต่อเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการ
15.4 เมือ
่ ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
15.5 บรรดาการติดต่อ สื่อสารเกี่ยวกับระบบให้บริการหรือบัญชีอาจส่งด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่ตาม
อีเมล์ หรือเบอร์โทรสาร ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้แก่ธนาคาร หรืออาจส่งด้วยวิธีการอื่นใดที่ชอบด้วยกฎหมาย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้ จะหมายความรวมถึง วิธีการดาวน์โหลดข้อมู ลจากเว็บไซต์ของระบบให้บริการ
ด้วย และเมื่อได้มีการติดต่อ หรือบอกกล่าวด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับการติดต่อ
บอกกล่าวนั้นในวันที่การส่งด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์ โดยหากไม่มีการแจ้งให้ธนาคารทราบถึง
ปัญหาในการรับหรือดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมงหลังการส่งของธนาคาร จะถือว่าผู้ใช้บริ การ
ได้รับทราบข้อความตามการบอกกล่าวแล้วนั้น
16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงือ
่ นไข
ธนาคารอาจปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ได้เป็นครั้งคราว โดยแจ้งการปรับปรุง
แก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของระบบให้บริการ โดยในกรณีที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงทั่วไป
ธนาคารจะแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบในเว็บไซต์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนบังคับใช้ และในกรณีที่เป็นการ
แก้ไขปรับปรุงอันส่งผลให้ผู้ใช้บริการเสียผลประโยชน์หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ธนาคารจะแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนบังคับใช้ และผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการใช้บริการโดยยอมรับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าว หรือยกเลิกการใช้บริการกับธนาคารได้หากผู้ใช้บริการ ได้ทาการใช้บริการ
ระบบให้บริการภายในสาหรับการธุรกรรมซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในอัตราใหม่ภายหลังที่มีการ
แจ้งการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือเป็นการตกลงยอมรับปฏิบัติตามที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
มีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว
17. การสิน
้ สุด
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการฝ่าฝืนไม่ปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือในกรณีที่ธนาคาร
ตรวจพบว่ า ผู้ ใ ช้ บริ ก ารมี ก ารใช้ ร ะบบให้ บ ริ ก ารในการท าธุ ร กรรมใด ๆ ที่ เ ข้ า ข่ า ยหลอกลวง ทุ จ ริ ต แสวงหา
ผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการใช้งานที่ผิดปกติจากสามัญชนทั่วไปซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
ให้ บริ การและการใช้ งานของบุ คคลอื่ น ธนาคารมี สิ ท ธิ ย กเลิ กการให้ ใ ช้ ร ะบบให้ บริ การได้ ทัน ที โดยอาจแจ้ งให้
ผู้ใช้บริการทราบภายหลัง
ผู้ใช้บริการอาจยกเลิกสิทธิ์ใช้ระบบให้บริการโดยการแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือ และผู้ใช้บริการต้อง
ไม่ใช้ระบบให้ บริการอีกต่อไป

ทัง้ นี้ การสิ้นสุดระบบให้บริการสาหรับผู้ใช้บริการ ไม่มีผลกระทบความรับผิดและหน้าที่ใด ๆ ตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขนี้ ต่อธุรกรรมที่ได้กระทาขึ้นก่อนการสิ้นสุดการให้ใช้ระบบให้บริการสาหรับผู้ใช้บริการ
18. กฎหมาย
ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย การดาเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ให้ดาเนินการเฉพาะแต่ในประเทศไทย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ บัญชีเงินฝาก ME SAVE
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์
1.1

เป็นผลิตภัณฑ์ เงิ นฝากออมทรัพ ย์ ที่ ไ ม่มีส มุด คู่ฝ าก ที่ให้บริการภายใต้ชื่อผลิ ต ภั ณฑ์ บัญชีเงินฝาก ME
SAVE

1.2

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขเงินฝากเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

1.3

บัญชีนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ นาไปเป็นหลักประกัน หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสิทธิการรับเงินในบั ญ ชี
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร

2. การเปิดบัญชี

2.1

การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่กาหนดจานวนเงินฝากขั้นต่า โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลธรรมดาที่
เป็นเจ้าของบัญชีและ ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น
หรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี

2.2

ผู้ฝากเงิน 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ME SAVE ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

2.3

บัญชีเงินฝาก ME SAVE ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท

2.4

ผู้ฝากเงินไม่สามารถขอเปลี่ยนประเภทจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่มีอยู่เดิมมาเป็นบัญชีเงิน ฝาก ME
SAVE

3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์
3.1

การทาธุ ร กรรมกั บ บั ญชี เ งิ น ฝาก ME SAVE สามารถทาได้ ผ่ า นช่ อ งทาง ME อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ แบงก์ กิ้ ง
(Electronic Banking) เครื่องรับฝากหรือถอนเงินอัตโนมัติ (ADM/ATM) บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
(TMB Internet Banking) บริการทีเอ็ ม บี ทัช (TMB TOUCH) โดยไม่สามารถทาธุ ร กรรมที่ส าขาของ
ธนาคารได้

3.2

ผู้ฝากเงินจะต้องบันทึกเลขที่บัญชีเงินฝากของธนาคารหรือบัญชีของธนาคารอื่น เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝาก
ME SAVE ส าหรั บรั บ โอนเงิ น จากบั ญ ชี ME SAVE โดยผู้ ฝ ากเงิ น มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบความถู กต้ อ งของ
เลขที่ บัญชี หากผู้ ฝ ากเงิ น ระบุ เ ลขที่ บัญ ชี ผิ ดพลาด ธนาคารไม่ มี ส่ ว นรั บผิ ดชอบในคว ามเสี ย หายที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการผูกเลขที่บัญชีผิดพลาด

3.3

การถอนเงินออกจากบัญชี ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ โดยต้องทาการโอนเข้าบัญชีที่ลูกค้าดาเนิ นการ
ผูกไว้ตามข้อ 3.2 ผ่านช่องทาง ME อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (Electronic Banking) หรือโอนเข้าบัญชี
ของลูกค้าเองภายในธนาคารเท่านั้นผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (TMB Internet Banking) บริการ
ทีเอ็มบีทัช (TMB TOUCH)

3.4

บัญชีเงินฝาก ME SAVE ไม่สามารถใช้ บริ การหั กบั ญชี อัต โนมั ติเ พื่อช าระค่ าสิ น ค้ าและบริการ (Direct
Debit) และไม่สามารถนาไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อรองรับการโอนเงินหรือหักเงินออกไปยังบัญชีอื่นได้

3.5

ผู้ฝากเงินไม่สามารถทาธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี เพื่อโอนไปชาระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
หรือ ชาระเงินกู้ (Loan Payment) ได้

4. ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
4.1

การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ระบบจะคานวณดอกเบี้ยให้ทุกวันจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี และนาดอกเบี้ย
ฝากเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบี้ยที่ได้รับรวมทุกบัญชีของทุก
ธนาคารไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ ตาม
หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

4.2

ผู้ฝากเงินได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมสาหรับบัญชีเงินฝาก ME SAVE ดังนี้
4.2.1 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการฝากเงินสดที่เครื่อง ADM (กรณีข้ามจังหวัด/ข้ามสานักหักบัญชี)
4.2.2 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่ า งบั ญชีของธนาคาร (กรณีโอนเงินข้ามจังหวัด/สานั กหั ก
บัญชี ผ่านช่องทาง ME อิเล็กทรอนิ กส์ แบงก์กิ้ง (Electronic Banking) บริการอินเตอร์ เ น็ ต
แบงก์กิ้ง (TMB Internet Banking) และบริการทีเอ็มบีทัช (TMB TOUCH)
4.2.3 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีสาหรับบัญชีเงินฝาก ME SAVE
4.2.4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS Alert

4.3

ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

5. หลักเกณฑ์ทั่วไป
5.1

ในกรณีที่ผู้ฝากเงินไม่ทาธุรกรรมการฝากเงินนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็น
ศูนย์บาท เป็นระยะเวลา 360 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ

5.2

ในกรณี ที่ผู้ ฝ ากเงิ น ไม่ มี การท าธุ ร กรรม โดยเมื่ อ ใดที่ ย อดเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย สะสมเป็ น ศู น ย์ บ าท เป็ น
ระยะเวลา 395 วันติดต่อกัน ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ

5.3

เช็ค ดราฟต์ หรือตราสารอื่น ๆ ที่นาฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝาก
เงินจะสมบูรณ์เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้ และผู้ฝากเงินจะถอนเงินที่นาฝากตามตรา
สารดังกล่าวได้ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

5.4

ในกรณีที่ผู้ฝากเงินมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ผู้ฝากเงินจะต้องแจ้ งให้
ธนาคารทราบทันที

5.5

ในการทาธุรกรรมใด ๆ กับธนาคาร ผู้ฝากเงินจะได้รั บหลักฐานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม
นั้น

5.6

ในการทาธุ ร กรรมโอนเงิ น ผ่ า นบั ญชี เ งิ น ฝาก ธนาคารจะแจ้ ง ผลการทาธุ ร กรรมหรื อ ส่ ง มอบใบบั น ทึ ก
รายการให้แก่ผู้ฝากเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามคาสั่งที่ได้รับจากผู้ฝากเงิน หากเกิด
ความผิดพลาดใด ๆ ธนาคารจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจานวนเงินที่ระบุตามคาสั่งของธุรกรรมนั้น

5.7

หากผู้ฝากเงินยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีร่วมกับผู้ฝากเงิน หรือใช้บัญชีของผู้ฝากเงินเพื่อรับโอนหรือถอนเงิน
ในทางทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผู้ฝากเงินต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการทุจริตนั้น

5.8

ในกรณี มี ข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บบั ญ ชี เ งิ น ฝาก ผู้ ฝ ากเงิ น ยิ น ยอมให้ ธ นาคารใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนของ
ธนาคารในการสอบสวนและดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด

5.9

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใด ๆ ในการโอนเงินผ่านบัญชีเ งินฝาก ผู้ฝากเงินสามารถติ ด ต่ อ
ธนาคารผ่าน Contact Center 02-502-0000

5.10 การทารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป
5.11

ผู้ฝากเงินตกลงว่า จะใช้หรือ ทาธุร กรรมผ่ านบัญชีเ งินฝาก ME SAVE เพื่อใช้ส่วนตัวของผู้ฝากเงิ น เอง
มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
5.11.1 เพื่ อ วั ตถุ ประสงค์ ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประ ชาชน
นโยบายของธนาคาร ตลอดจนข้อบังคับ หรือคาสั่งของหน่วยงานราชการ
5.11.2 หากผู้ ฝ ากเงิ น มิ ไ ด้ ใ ช้ บัญชี เ งิ น ฝาก ME SAVE ตามวั ต ถุ ประสงค์ ที่ธ นาคารกาหนด หรื อ หาก
ธนาคารตรวจสอบพบว่าลักษณะการใช้บัญชีของผู้ฝากเงิน มิได้เป็นไปตามปกติประเพณีของผู้ใช้

บั ญชี เ งิ น ฝาก ME SAVE ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ใ นการปฏิ เ สธหรื อ ระงั บ การท าธุ ร กรรมหรื อ
ยกเลิกบัญชีเงินฝาก ME SAVE ของผู้ฝากเงินได้ทันที
5.11.3 ผู้ฝากเงินตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่รับเช็คต่างธนาคารที่มีรอยขีดฆ่า ขูดลบ
หรือแก้ไขข้อความใด ๆ ลงบนเช็คเพื่อเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินได้ และผู้ฝากเงินตกลงสละสิทธิ ใน
การเรียกร้องค่าเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการระงับการจ่ายเงิน หรือการปฏิเสธไม่รั บเช็ ค
ต่างธนาคารดังกล่าว
5.11.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบ ณ
ที่ทาการของธนาคารและทางเว็บไซต์ของธนาคาร
5.12 กรณีมีการทารายการฝาก-ถอนเงิน ในบัญชี ผู้ฝากเงินจะได้รับแจ้งการทารายการทาง SMS หลังจากมี
การทารายการดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น
5.13 ฝากเงินควรตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่มีการแจ้งทาง SMS Alert อีกครั้ง หากมีข้อสงสัย หรือ
ความผิดพลาดใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิด ขึ้น หรือข้อความที่ได้รับไม่ตรงกับยอดที่ผู้ฝากเงินทารายการ
หรือผู้ฝากเงินไม่ได้เป็นผู้ทารายการด้วยตนเอง ผู้ฝากเงินต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีผ่าน Contact
Center 02-502-0000
5.14 หากผู้ ฝ ากเงิ น เปลี่ ย นแปลงเบอร์ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นไว้ กั บ ธนาคาร ผู้ ฝ ากเงิ น จะต้ อ งแจ้ ง ให้
ธนาคารทราบทันที
5.15 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง การให้บริการ SMS Alert ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ FATCA
1.

ท่านยืนยันว่า ข้อมูลที่ให้กับธนาคารเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์

2.

ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตาม
แบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB มีสิทธิ์
ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB เห็นสมควร

3.

ท่านตกลงที่จะแจ้งให้กลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB ทราบและนาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงิน
ของ TMB ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทาให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่
ถูกต้อง

4.

ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนาส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่า น กลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิ จแต่
เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจ
การเงินของ TMB เห็นสมควร

5.

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB ในการดาเนินการดังต่อไปนี้

5.1 เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB (เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ตาม FATCA) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้
ไม่ให้ความร่วมมือ) จานวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการ
เคลื่อนไหวทางบัญชี จานวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่
มีอยู่กับกลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB ตลอดจนจานวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
การเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB หน่วยงานทางภาษีอากร
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
5.2 หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB ใน

จานวนที่กาหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้
บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB
กับหน่วยงานจัด เก็ บภาษี อ ากรดั งกล่ า ว หากท่านไม่ใ ห้ ข้อ มู ล ที่ จาเป็ น ต่อ การพิ จารณาสถานะความเป็ น
บุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือ ข้อมูลที่จาเป็นต้องรายงานให้แก่กลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB หรือไม่
สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคั บใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ กลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB มี
สิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ตามที่กลุ่มธุรกิจการเงินของ TMB เห็นสมควร

ข้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช้บริการ ME PromptPay
ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ ME PromptPay กับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร”
ตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารกาหนด โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังนี้

1.

ผู้ขอใช้บริการต้องส่งคาขอสมัครใช้บริการ ME PromptPay ให้กับธนาคารตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคาร
กาหนดได้แก่ บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (WWW.MEBYTMB.COM) หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะ
กาหนดเพิ่มเติม โดยผู้ขอใช้บริการสามารถใช้เลขประจาตัวประชาชน ตามข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ของธนาคาร หรือกาหนดใช้ข้อมูลอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) เพื่อผูกกับบัญชี ME SAVE
ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร ตามที่ธนาคารกาหนดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1

เลขประจาตัวประชาชน สามารถกาหนดใช้เพื่อผูกกับบัญชี ME SAVE ได้เท่านั้น

1.2 บัญชี ME SAVE ที่จะถูกผูกกับบริการ ME PromptPay ต้องเป็นบัญชีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของบัญชี
คนเดียว (Individual) และไม่ใช่บัญชีเงินฝากที่ใช้เพื่อธุรกิจหรือการค้า เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็นอย่าง
อื่น
1.3 บัญชี ME SAVE ที่จะถูกผูกกับบริการ ME PromptPay ต้องไม่มีสถานะ ไม่เคลื่อนไหว, ปิดบัญชี หรือ
ถูกอายัด
1.4 เลขประจาตัวประชาชน ต้องยังไม่ถูกกาหนดใช้ผูกบริการ PromptPay กับบัญชีเงินฝากที่ผู้ขอใช้บริการมี
อยู่กับสถาบันการเงินอื่น หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการ
ต้องติดต่อสถาบันการเงินเจ้าของบัญชีเพื่อทาการยกเลิกรายการ PromptPay ที่ผูกกับบัญชีนั้นก่อน
2.

เมื่อธนาคารได้รับคาขอสมัครใช้บริการ ME PromptPay จากที่ผู้ขอใช้บริการสมัครผ่านระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการลงทะเบียน ME PromptPay มาแล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน
ME PromptPay กับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียน PromptPay ของบริษัทผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” โดยผู้ขอใช้บริการ
จะทราบผลการลงทะเบียนทันที ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ SMS หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะ
กาหนดเพิ่มเติมแก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อธนาคารได้ตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนแล้วเสร็จ

3.

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลตามที่ระบุในคาขอสมัครใช้บริการ ME PromptPay เป็นข้อมูลของผู้ขอใช้
บริการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามจริงทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายใน
การขอใช้บริการและการทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้

4.

ผู้ขอใช้บริการ ที่ลงทะเบียนสาเร็จแล้ว สามารถใช้เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
ข้อมูลอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากที่ถูกผูกกับ ME
PromptPay นั้น เพื่อการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก หรือ สามารถทารายการโอนเงินไปยังผู้รับโอนอื่นที่
ลงทะเบียนบริการ PromptPay กับบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (เฉพาะรายการเงิน
โอนในประเทศ) โดยทั้งนี้ ต้องไม่เกินจานวนวงเงินการทาธุรกรรมต่อครั้งและต่อวัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
กาหนด โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนทีห
่ รือข้อมูลอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า
(ถ้ามี) ของผู้รับโอนเงินเป็นสาระสาคัญของคาขอโอน โดยธนาคารสามารถโอนเงินโดยไม่ต้องตรวจสอบ
ชื่อผู้รับโอนเงิน หรือข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม และเมื่อธนาคารได้โอนเงินตามคาสั่งแล้ว ผู้ขอใช้บริการยอมรับ
ว่าธนาคารได้ดาเนินการโอนเงินโดยถูกต้องตามคาสั่งของผู้ขอใช้บริ การแล้ว

4.2 ธนาคารจะทาการโอนเงินตามคาสั่งของผู้ขอใช้บริการเมื่อได้รับการยืนยันหรือลงนาม รวมถึงหักบัญชีเงิน
ฝาก, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
4.3 เมื่อธนาคารทารายการโอนเงินตามคาสั่งของผู้ขอใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าการโอนเงินนั้ นมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้
ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหากธนาคารผู้รับโอนเงินแจ้งว่าไม่สามารถดาเนินการตามคาขอ
โอนเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด เช่น สถานะบัญชีไม่เคลื่อนไหว, ปิดบัญชี หรือ ถูกอายัด เป็นต้น
4.4 ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรายการโอนเงิน ตามประกาศของธนาคาร
4.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทุกประการ
4.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ ของธนาคาร รวมทั้งที่ธนาคารจะกาหนดขึ้นในภาย
หน้าและของธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่กาหนดไว้สาหรับการโอนเงินด้วย
บริการ PromptPay ทุกประการ
5.

ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทาธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ หากได้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือข้อมูลอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากนั้นแล้วย่อมมีผลเท่ากับเป็นการ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากและเป็นการทาธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนั้น ๆ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

6.

ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งขอยกเลิกการใช้ PromptPay กับธนาคารปลายทางทันที เมื่อผู้ขอใช้บริการไม่ใช้งาน
หรือมีการโอนหรือเปลี่ยนตัวผู้ครอบครองโทรศัพท์มือถือหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ PromptPay
ดังกล่าว โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด

7.

ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการ ME PromptPay เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ธนาคารทราบตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด

8.

ธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกการให้บริการนี้ทั้งหมด หรือบริการหนึ่งบริการใดภายใต้
บริการ ME PromptPay แก่ผู้ขอใช้บริการทันที โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามเงื่อนไขที่
ธนาคารกาหนด ในกรณีดังต่อไปนี้

8.1 บัญชีเงินฝากที่ผูกกับบริการ ME PromptPay ถูกปิด ไม่ว่าโดยผู้ขอใช้บริการ หรือโดยธนาคารเนื่องจาก
บัญชีถูกปรับสถานะเป็นบัญชีขาดการติดต่อ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใด
8.2 มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการใช้บริการ ME PromptPay หรือบัญชีเงินฝากที่ถูกผูกกับบริการ ME
PromptPay เพื่อหรือในกิจการที่อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติ หรือเป็นการฉ้อฉล หรือทุจริต หรือต้องห้าม
ชัดแจ้งโดยกฎหมาย
8.3 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งศาลหรือผู้มีอานาจตามกฎหมาย
9.

ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการขอตรวจสอบกรณีเกิดข้อผิดพลาดของรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
โอนเงินผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเกิดจากการทุจริต) มีระยะเวลาการตรวจสอบและแจ้งผลแก่ผู้ขอใช้
บริการตามการเปิดเผยกาหนดระยะเวลาดาเนินการของบริการทางการเงินต่าง ๆ ที่ธนาคารประกาศกาหนด

10. ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งเงื่อนไขในการใช้
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้บริการนี้ ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ
ของธนาคาร ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่
ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย
11.

ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไปสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผูกกับ ME PromptPay

