ใบคาขอลงทะเบียนสมัครใช้บริการ KK PromptPay
วันที_่ __________________________________
ข้าพเจ้า_____________________________________________________________ เลขประจาตัวประชาชนเลขที่ __________________________________
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนสมัครใช้ “บริการ KK PromptPay” ตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้
 ขอลงทะเบียนสมัครใช้บริ การ “KK PromptPay” โดยผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้
เลขประจาตัวประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ

เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝาก

 ลงทะเบียนด้วยเลขประจาตัวประชาชนของข้าพเจ้า*

______________________________________________________

 ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ__________________________
หมายเหตุ *กรณีไม่ได้ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ขอให้แจ้งผลยืนยันการลงทะเบียนไปยังหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ______________________
 ขอเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้บริ การ “KK PromptPay”
 เปลีย่ นหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือทีล่ งทะเบียน “KK PromptPay”
เดิม หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ___________________________________ เปลีย่ นเป็น หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ_____________________________
 เปลีย่ นการผูกบัญชีเงินฝาก “KK PromptPay”
เดิม บัญชีเงินฝากเลขที_่ ______________________________________ เปลีย่ นเป็น บัญชีเงินฝากเลขที_่ ________________________________
 เปลีย่ นจากการผูก หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ _______________________ เป็นเลขประจาตัวประชาชน
 เปลีย่ นจากการผูก เลขประจาตัวประชาชน เป็นหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ _________________________
 ขอยกเลิ กการสมัครใช้บริ การ “KK PromptPay”
เลขประจาตัวประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ

เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝาก

 ยกเลิกลงทะเบียนด้วยเลขประจาตัวประชาชนของข้าพเจ้า

______________________________________________________

 ยกเลิกลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ_____________________
ผูข้ อใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลทีใ่ ห้ไว้แก่ธนาคารตามคาขอนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง และผูข้ อใช้บริการได้รบั ทราบและตกลงผูกพันตาม ข้อตกลงและ
เงือ่ นไขการใช้บริการ KK PromptPay รวมถึงทีจ่ ะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงต่อไปทุกประการ

 ลงชือ่ .......................................................................... ผูข้ อใช้บริการ
(
)

1 - สาหรับเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ ดิ ต่อลูกค้า/ผูร้ บั ใบคาขอ

2 - สาหรับเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบใบคาขอ

ชือ่ ____________________________รหัสพนักงาน________________ Officer ID________________
 KK  Phatra สาขา_____________________
3 - สาหรับเจ้าหน้าทีผ่ บู้ นั ทึกคาขอ

ชือ่ ____________________________รหัสพนักงาน________________
 KK  Phatra สาขา_____________________
4 - สาหรับผูอ้ นุมตั ริ ายการ

ชือ่ ____________________________รหัสพนักงาน________________

ชือ่ ____________________________รหัสพนักงาน________________
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ KK PromptPay
ตามทีผ่ ขู้ อใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ KK PromptPay ของธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ธนาคาร”) นัน้ ผูข้ อใช้บริการตกลง
ผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. คาจากัดความ
1.1 “บริ การ KK PromptPay” หรือ “บริ การนี้ ” หมายถึง บริการทีร่ องรับการรับโอนเงิน หรือธุรกรรมเกีย่ วกับบัญชีเงินฝากใดๆ ทีอ่ าจถูกกาหนดขึน้ ในอนาคต โดยใช้เลข
ประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หรือข้อมูลอื่นใดทีอ่ าจถูกกาหนดขึน้ ในอนาคต (อาทิเช่น ทีอ่ ยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email Address) ทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้กบั
ธนาคาร) แทนเลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการ โดยเมื่อธนาคารแจ้งผลยืนยันการลงทะเบียนบริการนีไ้ ปยังผูข้ อใช้บริการแล้ว ระบบงานจะจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียน
บริการนีเ้ ป็ นข้อมูลในการรองรับการรับโอนเงิน หรือธุรกรรมเกีย่ วกับบัญชีเงินฝากใดๆ ทีอ่ าจถูกกาหนดขึน้ ในอนาคตต่อไป
1.2 “ผู้ขอใช้บริ การ” หมายถึง เจ้าของบัญชีเงินฝากทีล่ งทะเบียนใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการลงทะเบียนด้วยวิธใี ดก็ตามทีธ่ นาคารกาหนด
1.3 “ บัญชีเงิ นฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร ซึง่ ผูข้ อใช้บริการได้ลงทะเบียนสาหรับใช้บริการนี้
1.4 “ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนใช้บริการนี้ผา่ นช่องทางและวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนด
1.5 “ยกเลิ กการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใช้บริการนี้ผา่ นช่องทางและวิธกี ารทีธ่ นาคารกาหนด
1.6 “ITMX” หมายถึง บริษทั เนชันแนลไอที
่
เอ็มเอ๊กซ์ จากัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดทีท่ าหน้าทีต่ วั กลางเชื่อมระบบในการใช้บริการนี้แทน ITMX
1.7 “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ ( Website) ของธนาคารภายใต้ domain name ชื่อ kiatnakin.co.th หรือ ในชื่อ domain name อื่นทีอ่ าจจะมีการเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต รวมถึง Website อื่นทีธ่ นาคารกาหนด
2. การลงทะเบียนใช้บริ การนี้
2.1 ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่า บัญชีเงินฝากสาหรับใช้บริการนี้ตอ้ งเป็ นประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านัน้ และต้องไม่เป็ นบัญชีรว่ ม
2.2 ผูข้ อใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผูข้ อใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ได้ เมื่อผูข้ อใช้บริการได้รบั แจ้งผลยืนยันการลงทะเบียนบริการนี้จากธนาคารผ่านข้อความทาง
โทรศัพท์ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือช่องทางอื่นทีธ่ นาคารกาหนด
2.3 ในกรณีทธ่ี นาคารกาหนด วิธกี ารให้ ผูข้ อใช้บริการ สามารถ ลงทะเบียนใช้บริการ นี้ได้ โดยไม่ตอ้ งลงลายมือชื่อ ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีธ่ นาคารกาหนดทุกประการ โดยผูข้ อใช้บริการไม่ตอ้ งลงลายมือชื่อ
3. การใช้บริ การ
3.1 ผูข้ อใช้บริการขอรับรองและยืนยัน ว่าในขณะทีล่ งทะเบียนสมัครใช้บริการนี้และตลอดระยะเวลาของการใช้บริการนี้ ผูข้ อใช้บริการ เป็ นเจ้าของบัญชีเงินฝากและบัตร
ประจาตัวประชาชนทีท่ างการออกให้แก่ผขู้ อใช้บริการ หรือเป็ นผูม้ สี ทิ ธิใช้หรือได้รบั อนุญาตให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือทีน่ ามาลงทะเบียนเพื่อใช้บริการนี้
3.2 หากผูข้ อใช้บริการเปลีย่ นแปลง/ยกเลิกบัญชีเงินฝาก หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือหรือข้อมูลอื่นใดทีใ่ ช้ลงทะเบียนบริการนี้ ผูข้ อใช้บริการมีหน้าทีแ่ จ้งการเปลีย่ นแปลงหรือ
ยกเลิกข้อมูล ดังกล่าวให้ธนาคารทราบทันทีทส่ี าขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นทีธ่ นาคารจะได้กาหนด และผูข้ อใช้บริการมีหน้าทีแ่ จ้งการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกข้อมูล
ดังกล่าวแก่ผโู้ อนเงินทันที
3.3 ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับผูข้ อใช้บริการแก่ ITMX เพื่อเป็ นฐานข้อมูลกลางสาหรับบริการ KK PromptPay ได้
3.4 ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่าการรับ โอนเงินผ่านบริการนี้ เป็ นการรับโอนเงินภายในประเทศเท่านัน้
3.5 ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการประสงค์จะโอนเงิน ผูข้ อใช้บริการสามารถโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทีธ่ นาคารกาหนดได้โดยจะต้องผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการโอนเงินผ่านช่องทางแต่ละช่องทางนัน้ ๆ ตามทีธ่ นาคารกาหนด ทัง้ นี้ ผูข้ อใช้บริการสามารถโอนเงินได้ไม่จากัดจานวนครัง้ ภายในวงเงินต่อครัง้ และต่อวัน
ตามทีผ่ ขู้ อใช้บริการกาหนด แต่ตอ้ งไม่เกินวงเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อครัง้ และต่อวันตามที่ธนาคารกาหนด
3.6 ในกรณีทธ่ี นาคารตรวจพบว่ามีขอ้ ผิดพลาดจากการ รับโอนเงินผ่าน การใช้บริการ นี้ ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดาเนินการแก้ไข เปลีย่ นแปลงรายการ
ทีผ่ ดิ พลาดนัน้ ให้ถูกต้องได้ทนั ที
3.7 ธนาคารอาจไม่สามารถให้บริการนี้ได้เป็ นการชัวคราว
่
ในกรณีทร่ี ะบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีจ่ าเป็ นต้องใช้หรือเกีย่ วเนื่องกับ
การให้บริการนี้ขดั ข้อง หรือได้รบั ความเสียหาย หรืออยู่ระหว่างการดูแล ปรับปรุง แก้ไข หรือมีเหตุสุดวิสยั เกิดขึน้
ทัง้ นี้ ให้ “เหตุสุดวิสยั ” หมายถึง
เหตุใดๆ อันจะเกิดขึน้ หรือจะให้ผลพิบตั กิ ด็ ี เป็ นเหตุทไ่ี ม่อาจป้องกันได้แม้บุคคลทีต่ อ้ งประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั ้ จะได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนัน้ ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ส่อื สาร เครือข่าย
้ าขัดข้อง หรือเกิดปญั หาด้านพลังงาน ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ชวคราวเพราะกระแสไฟฟ
ั่
หรือเกิดจากการกระทาของบุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ หรือผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ITMX
3.8
ในกรณีทธ่ี นาคารร้องขอให้ผขู้ อใช้บริการจัดทาเอกสารเพิม่ เติมเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการตกลงจัดทาเอกสารตามแบบทีธ่ นาคาร
กาหนดและส่งมอบให้แก่ธนาคารภายในเวลาทีธ่ นาคารกาหนด
3.9 ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการต้องการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดๆ ที่ ใช้สาหรับการลงทะเบียนใช้บริการนี้ ผูข้ อใช้บริการจะต้องทาคาขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงและยื่นต่อธนาคาร
ทีส่ าขาของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่นทีธ่ นาคารกาหนด
4. ความรับผิ ดของธนาคาร
ในกรณีทม่ี คี วามเสียหายใดๆ เกิดขึน้ จากการให้บริการนี้ ธนาคารจะรับผิดชอบ ต่อความเสียหายทีผ่ ขู้ อใช้บริการพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึน้ จากการ กระทาโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึง่ เป็ นความเสียหายทีต่ ามปกติย่อมเกิดขึน้ เท่านัน้ แต่ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติการณ์พเิ ศษ โดยธนาคารจะรับผิดชอบไม่เกิน
จานวนเงินของแต่ละธุรกรรมการรับโอนเงินผ่านบริการนี้ทเ่ี กิดความเสียหายเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 ในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการปิ ดบัญชีเงินฝากทีล่ งทะเบียนไว้กบั บริการนี้ อันมีผลทาให้ผขู้ อใช้บริการไม่สามารถรับเงินโอนผ่านบริการนี้หรือทาธุรกรรมเกีย่ วกับบัญชี
เงินฝากใดๆ ทีอ่ าจถูกกาหนดขึน้ ในอนาคต
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4.2 กรณีผขู้ อใช้บริการยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หรือข้อมูลอื่นใดทีใ่ ช้ลงทะเบียนบริการนี้สาหรับผูกกับบัญชีเงินฝาก และไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบ
4.3 เป็ น เหตุสุดวิสยั
4.4 การทีผ่ ขู้ อใช้บริการปฏิบตั ิ ผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเกีย่ วกับบัญชีเงินฝาก หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการโอนเงินผ่านช่องทางแต่ละ
ช่องทาง ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ค่าธรรมเนี ยม
5.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ อันเกีย่ วข้องกับการใช้บริการนี้ให้แก่ธนาคาร ตามอัตราและเงื่อนไขทีธ่ นาคารได้ประกาศกาหนด โดยผูข้ อ
ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผูข้ อใช้บริการทีม่ อี ยู่กบั ธนาคารเพื่อชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ผขู้ อใช้บริการทราบก่อนการหักเงิน และในกรณีทบ่ี ญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเพื่อชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ผูข้ อใช้บริการตกลงชาระเงิน
ในส่วนทีข่ าดให้แก่ธนาคารทันทีทท่ี ราบหรือธนาคารทวงถาม
5.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ ธนาคารมีสทิ ธิแก้ไข เปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอันเกีย่ วเนื่องกับการให้บริการนี้ได้ โดยธนาคารจะประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์และปิ ดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด
6. การเปิ ดเผยข้อมูล
ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของผูข้ อใช้บริการทีม่ อี ยู่กบั ธนาคารในขณะและภายหลังวันขอใช้บริการ นี้
ให้แก่บริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึง่ ปจั จุบนั ประกอบไปด้วย (1) ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) (2) บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
และ (3)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จากัด ( “กลุ่มธุรกิจการเงิน ”) รวมทัง้ กรรมการ ลูกจ้าง ผูร้ บั จ้าง ผูแ้ ทน ตัวแทน และผูป้ ระกอบวิชาชีพในการให้คาปรึกษาด้านต่างๆ ของ
บริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงิน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกากับดูแลซึง่ มีขอบเขตอานาจเหนือหน่วยงานใดๆ ในบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงิน และ/หรือบุคคลอื่นใดตามทีบ่ ริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเห็นสมควร เพื่อ (ก) ใช้ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการนาเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่า
ผลิตภัณฑ์นนั ้ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็ นผลิตภัณฑ์ของผูอ้ ่นื ซึง่ บริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็ นผูแ้ นะนาหรือผูข้ ายให้แก่ผขู้ อใช้บริการได้ และ/หรือ
(ข) อานวยความสะดวกให้แก่ผขู้ อใช้บริการในการเรียกดูขอ้ มูลของผูข้ อใช้บริการทีม่ อี ยู่กบั กลุ่มธุรกิจการเงินและให้บริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับบริการทีผ่ ขู้ อใช้บริการมีหรือจะมี
อยู่กบั บริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงิน
นอกจากนี้ ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นได้ในกรณีทก่ี ฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ประกาศ หรือระเบียบของทาง
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคาร ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาForeign
(
Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอื่นใดทีม่ ี
ลักษณะเช่นเดียวกันกาหนดให้ธนาคารต้องเปิ ดเผย
7. การยกเลิ กการใช้บริ การ
7.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ธนาคารมีสทิ ธิตดั สินใจโดยเด็ดขาดตามดุลพินิจของธนาคารในการยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ผูข้ อใช้บริการทราบ
(1) กรณีท่ี ITMX แจ้งให้ธนาคารทราบว่ามีการยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้ลงทะเบียนบริการนี้
(2) ผูข้ อใช้บริการหรือบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการถูกใช้หรือมีส่วนเกีย่ วข้องหรือมีพฤติการณ์อนั น่าสงสัยว่ามีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(3) บัญชีเงินฝากปิ ดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
(4) ธนาคารต้องยกเลิกการให้บริการดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ตลอดจนคาพิพากษาหรือ คาสังของศาล
่
7.2 ผูข้ อใช้บริการสามารถยกเลิกการลงทะเบียนใช้บริการนี้ได้ โดยติดต่อทีส่ าขาธนาคารภายในเวลาทาการของสาขา หรือช่องทางอื่นทีธ่ นาคารกาหนด โดยการยกเลิกจะ
มีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้แจ้งผลยืนยันการยกเลิกดังกล่าวให้ผขู้ อใช้บริการทราบ
8. อื่นๆ
8.1 ธนาคารสามารถเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ใน ข้อตกลงนี้ได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ผขู้ อใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซต์และปิ ดประกาศ ณ สาขา
ธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดตามทีธ่ นาคารกาหนด
8.2
ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่า ข้อตกลงนี้ไม่มผี ลเป็ นการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกีย่ วกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร โดยผูข้ อใช้บริการยังคงผูกพันและปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลงและเงื่อนไขเกีย่ วกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวต่อไปตามเดิมทุกประการ
8.3 เอกสาร หนังสือ หรือการบอกกล่าวใดๆ ทีธ่ นาคารได้จดั ส่งให้แก่ผขู้ อใช้บริการตามทีอ่ ยู่ ทีอ่ ยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้ให้ไว้แก่ธนาคารให้ถอื ว่าธนาคารได้ส่งไปยังผูข้ อใช้บริการโดยชอบแล้ว และในกรณีทผ่ี ขู้ อใช้บริการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
ผูข้ อใช้บริการจะแจ้งให้ธนาคารทราบทีส่ าขาของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่นทีธ่ นาคารกาหนด
8.4 ผูข้ อใช้บริการตกลงรับข้อมูล การติดต่อ การสอบถาม หรือการแจ้งข้อมูลใดๆ จากธนาคาร ตามรูปแบบทีธ่ นาคารเห็นสมควร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการแจ้ง
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือปิ ดประกาศ ณ สาขาของธนาคาร หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร หรือโทรศัพท์เคลื่อนทีต่ ามหมายเลขทีผ่ ขู้ อใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคาร
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