ใบคําขอลงทะเบียนสมัครใช้บริการ KK พร้อมเพย์

สําหรับนิ ติบคุ คล
วันที_ ____________________________________
ข้าพเจ้า__________________________________________(“ผูข้ อใช้บริการ”) เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร ______________________________________
E-mail Address _________________________________________ มีความประสงค์ขอลงทะเบียนสมัครใช้ “บริการ KK พร้อมเพย์” ตามทีร ะบุไว้ดา้ นล่างนี9
 ขอลงทะเบียนสมัครใช้บริ การ “KK พร้อมเพย์”
 ลงทะเบียนด้วย เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร โดยผูกกับบัญชีเงินฝากเลขที_ _______________________________________
ขอให้แจ้งผลยืนยันการลงทะเบียนไปยังหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ________________________________________________
 ขอเปลี"ยนแปลงการสมัครใช้บริ การ “KK พร้อมเพย์”
 เปลีย นการผูกบัญชีเงินฝาก “KK พร้อมเพย์”
เดิม บัญชีเงินฝากเลขที_ ________________________________ เปลีย นเป็น บัญชีเงินฝากเลขที_ _______________________________
 ขอยกเลิ กการสมัครใช้บริ การ “KK พร้อมเพย์”
 ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร ทีผ กู กับบัญชีเงินฝากเลขที_ ___________________________________

ผูข้ อใช้บริการขอรับรองว่าข้อมูลทีใ ห้ไว้แก่ธนาคารตามคําขอนี9ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง และตกลงให้ธนาคารเปิดเผยหรือให้ขอ้ มูลของผูข้ อใช้บริการแก่
บริษทั เนชันแนลไอที

เอ็มเอ๊กซ์ จํากัด (ITMX) และบุคคลอืนใดทีเ กีย วข้องเพือประโยชน์ ในการให้บริการนี9 ทัง9 นี9 ผู้ขอใช้บริการได้รบั ทราบและตกลงผูกพันตาม
ข้อตกลงและเงือ นไขการใช้บริการ KK พร้อมเพย์ รวมถึงทีจ ะมีการแก้ไขเปลีย นแปลงต่อไปทุกประการ

 ลงชือ .......................................... .. ..... ... .................. ................ ผูข้ อใช้บริการ
(
) (โดยผูม้ อี ํานาจกระทําการ)

1 - สําหรับเจ้าหน้าทีผ ตู้ ดิ ต่อลูกค้า/ผูร้ บั ใบคําขอ

2 - สําหรับเจ้าหน้าทีผ ตู้ รวจสอบใบคําขอ

ชือ ____________________________รหัสพนักงาน________________ Officer ID________________
 KK  Phatra สาขา_____________________
3 - สําหรับเจ้าหน้าทีผ บู้ นั ทึกคําขอ

ชือ ____________________________รหัสพนักงาน________________
 KK  Phatra สาขา_____________________
4 - สําหรับผูอ้ นุมตั ริ ายการ

ชือ ____________________________รหัสพนักงาน________________

ชือ ____________________________รหัสพนักงาน________________
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C001217-60-03

ข้อตกลงและเงื"อนไขการใช้บริการ KK พร้อมเพย์
ตามทีผ ขู้ อใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ KK พร้อมเพย์ ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (ซึง ต่อไปนี9จะเรียกว่า “ธนาคาร”) นัน9 ผูข้ อใช้บริการตกลง
ผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงดังต่อไปนี9
1. คําจํากัดความ
1.1 “บริ การ KK พร้อมเพย์” หรือ “บริ การนี+ ” หมายถึง บริการทีร องรับการรับโอนเงิน หรือธุรกรรมเกีย วกับบัญชีเงินฝากใดๆ ทีอ าจถูกกําหนดขึน9 ในอนาคต โดยใช้เลข
ประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร หรือข้อมูลอืนใดทีอ าจถูกกําหนดขึน9 ในอนาคต (อาทิเช่น ทีอ ยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email
Address) ทีไ ด้ลงทะเบียนไว้กบั ธนาคาร) แทนเลขทีบ ญ
ั ชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการ โดยเมือธนาคารแจ้งผลยืนยันการลงทะเบียนบริการนี9ไปยังผูข้ อใช้บริการแล้ว ระบบงานจะ
จัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนบริการนีเ9 ป็ นข้อมูลในการรองรับการรับโอนเงิน หรือธุรกรรมเกีย วกับบัญชีเงินฝากใดๆ ทีอ าจถูกกําหนดขึน9 ในอนาคตต่อไป
1.2 “ผู้ขอใช้บริ การ” หมายถึง เจ้าของบัญชีเงินฝากทีล งทะเบียนใช้บริการนี9 ไม่ว่าจะเป็ นการลงทะเบียนด้วยวิธใี ดก็ตามทีธ นาคารกําหนด
1.3 “บัญชีเงิ นฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการทีม อี ยู่กบั ธนาคาร ซึง ผูข้ อใช้บริการได้ลงทะเบียนสําหรับใช้บริการนี9
1.4 “ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนใช้บริการนี9ผา่ นช่องทางและวิธกี ารทีธ นาคารกําหนด
1.5 “ยกเลิ กการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใช้บริการนี9ผา่ นช่องทางและวิธกี ารทีธ นาคารกําหนด
1.6 “ITMX” หมายถึง บริษทั เนชันแนลไอที

เอ็มเอ๊กซ์ จํากัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลอืนใดทีท าํ หน้าทีต วั กลางเชือมระบบในการใช้บริการนี9แทน ITMX
1.7 “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ (Website) ของธนาคารภายใต้ domain name ชือ kiatnakin.co.th หรือ ในชือ domain name อืนทีอ าจจะมีการเพิม เติมหรือ
เปลีย นแปลงในอนาคต รวมถึง Website อืนทีธ นาคารกําหนด
2. การลงทะเบียนใช้บริ การนี+
2.1 ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่า บัญชีเงินฝากสําหรับใช้บริการนี9ตอ้ งเป็ นประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านัน9 และต้องไม่เป็ นบัญชีรว่ ม
2.2 ผูข้ อใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผูข้ อใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี9ได้เมือผูข้ อใช้บริการได้รบั แจ้งผลยืนยันการลงทะเบียนบริการนี9จากธนาคารผ่านข้อความทาง
โทรศัพท์ (SMS) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือช่องทางอืนทีธ นาคารกําหนด
2.3 ในกรณีทธี นาคารกําหนดวิธกี ารให้ผู้ขอใช้บริการสามารถลงทะเบียนใช้บริการนี9ได้โดยไม่ต้องลงลายมือชือ ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไข
ทีเ กีย วข้องตามทีธ นาคารกําหนดทุกประการ โดยผูข้ อใช้บริการไม่ตอ้ งลงลายมือชือ
3. การใช้บริ การ
3.1 ผูข้ อใช้บริการขอรับรองและยืนยันว่าในขณะทีล งทะเบียนสมัครใช้บริการนี9และตลอดระยะเวลาของการใช้บริการนี9
ผูข้ อใช้บริการเป็ นเจ้าของบัญชีเงินฝากและบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากรทีท างการออกให้แก่ผขู้ อใช้บริการ หรือเป็ นผูม้ สี ทิ ธิใช้หรือได้รบั อนุญาตให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หรือข้อมูลอืนใดที
นํามาลงทะเบียนเพือใช้บริการนี9
3.2 หากผูข้ อใช้บริการเปลีย นแปลง/ยกเลิกบัญชีเงินฝาก หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร หรือข้อมูลอืนใดทีใ ช้ลงทะเบียนบริการนี9 ผูข้ อใช้บริการมี
หน้าทีแ จ้งการเปลีย นแปลงหรือยกเลิกข้อมูลดังกล่าวให้ธนาคารทราบทันทีทสี าขาของธนาคาร หรือช่องทางอืนทีธ นาคารจะได้กาํ หนด และผูข้ อใช้บริการมีหน้าทีแ จ้งการ
เปลีย นแปลงหรือยกเลิกข้อมูลดังกล่าวแก่ผโู้ อนเงินทันที
3.3 ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารให้ขอ้ มูลทีเ กีย วกับผูข้ อใช้บริการแก่ ITMX เพือเป็ นฐานข้อมูลกลางสําหรับบริการนี9ได้
3.4 ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่าการรับโอนเงินผ่านบริการนี9 เป็ นการรับโอนเงินภายในประเทศเท่านัน9
3.5 ในกรณีทผี ขู้ อใช้บริการประสงค์จะโอนเงิน ผูข้ อใช้บริการสามารถโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทีธ นาคารกําหนด โดยจะต้องผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือนไข
การใช้บริการโอนเงินผ่านช่องทางแต่ละช่องทางนัน9 ๆ ทัง9 นี9 ผูข้ อใช้บริการสามารถโอนเงินได้ไม่จาํ กัดจํานวนครัง9 ภายในวงเงินต่อครัง9 และต่อวันตามทีผ ขู้ อใช้บริการ
กําหนด แต่ตอ้ งไม่เกินวงเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อครัง9 และต่อวันตามทีธ นาคารกําหนด
3.6 ในกรณีทธี นาคารตรวจพบว่ามีขอ้ ผิดพลาดจากการรับโอนเงินผ่านการใช้บริการนี9 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนินการแก้ไข เปลียนแปลงรายการ
ทีผ ดิ พลาดนัน9 ให้ถกู ต้องได้ทนั ที
3.7 ธนาคารอาจไม่สามารถให้บริการนี9ได้เป็นการชัวคราว

ในกรณีทรี ะบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสือสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีจ าํ เป็ นต้องใช้หรือเกีย วเนืองกับ
การให้บริการนี9ขดั ข้อง หรือได้รบั ความเสียหาย หรืออยู่ระหว่างการดูแล ปรับปรุง แก้ไข หรือมีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึน9
ทัง9 นี9 ให้ “เหตุสุดวิสยั ” หมายถึง เหตุใดๆ อันจะ
เกิดขึน9 หรือจะให้ผลพิบตั กิ ด็ ี เป็ นเหตุทไี ม่อาจป้องกันได้แม้บคุ คลทีต อ้ งประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั 9 จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคล
นัน9 ในฐานะและภาวะเช่นนัน9 อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเชือมต่อ ระบบสือสาร อุปกรณ์สอื สาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ต่างๆ ทีเ กีย วข้องกับการให้บริการ
้ าขัดข้อง หรือเกิดปญั หาด้านพลังงาน ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอก หน่วยงานของ
ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ชวคราวเพราะกระแสไฟฟ
ั
รัฐ ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ หรือผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ITMX
3.8 ในกรณีทธี นาคารร้องขอให้ผขู้ อใช้บริการจัดทําเอกสารเพิม เติมเพือประโยชน์ในการใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการตกลงจัดทําเอกสารตามแบบทีธ นาคาร
กําหนดและส่งมอบให้แก่ธนาคารภายในเวลาทีธ นาคารกําหนด
3.9 ในกรณีทผี ู้ขอใช้บริการต้องการเปลียนแปลงข้อมูลใดๆ ทีใ ช้สําหรับการลงทะเบียนใช้บริการนี9 ผูข้ อใช้บริการจะต้องทําคําขอแก้ไขเปลีย นแปลงและยืนต่อธนาคาร
ทีส าขาของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอืนทีธ นาคารกําหนด
4. ความรับผิ ดของธนาคาร
ในกรณีทมี คี วามเสียหายใดๆ เกิดขึน9 จากการให้บริการนี9 ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายทีผ ขู้ อใช้บริการพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึน9 จากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึง เป็ นความเสียหายทีต ามปกติย่อมเกิดขึน9 เท่านัน9 แต่ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดในความเสียหายทีเ กิดขึน9 จากพฤติการณ์พเิ ศษ โดยธนาคารจะรับผิดชอบไม่เกิน
จํานวนเงินของแต่ละธุรกรรมการรับโอนเงินผ่านบริการนี9ทเี กิดความเสียหายเท่านัน9 ทัง9 นี9 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหาย
ทีเ กิดขึน9 จากสาเหตุตา่ งๆ ดังต่อไปนี9
4.1 ในกรณีทผี ู้ขอใช้บริการปิ ดบัญชีเงินฝากทีล งทะเบีย นไว้กบั บริการนี9 อันมีผลทําให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถรับเงินโอนผ่านบริการนี9หรือทําธุรกรรมเกียวกับบัญชี
เงินฝากใดๆ ทีอ าจถูกกําหนดขึน9 ในอนาคต
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4.2 กรณีผขู้ อใช้บริการยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หรือข้อมูลอืนใดทีใ ช้ลงทะเบียนบริการนีส9 ําหรับผูกกับบัญชีเงินฝาก และไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบ
4.3 เป็ นเหตุสดุ วิสยั
4.4 การทีผ ขู้ อใช้บริการปฏิบตั ผิ ดิ เงือนไขหรือข้อตกลงนี9 ข้อตกลงและเงือนไขเกีย วกับบัญชีเงินฝาก หรือข้อตกลงและเงือ นไขการใช้บริการโอนเงินผ่านช่องทางแต่ละ
ช่องทาง ทีเ กีย วข้อง
5. ค่าธรรมเนี ยม
5.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ อันเกีย วข้องกับการใช้บริการนี9ให้แก่ธนาคาร ตามอัตราและเงือ นไขทีธ นาคารได้ประกาศกําหนด โดยผูข้ อ
ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากอืนๆ ของผูข้ อใช้บริการทีม อี ยูก่ บั ธนาคารเพือชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบก่อนการหักเงิน และในกรณีทบี ญ
ั ชีเงินฝากดังกล่าวมีเงินไม่เพียงพอให้ธนาคารหักเพือชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง9 หมด ผูข้ อใช้บริการตกลง
ชําระเงินในส่วนทีข าดให้แก่ธนาคารทันทีทที ราบหรือเมือธนาคารทวงถาม
5.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสทิ ธิแก้ไข เปลีย นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอันเกีย วเนืองกับการให้บริการนี9ได้ โดยธนาคารจะประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์และปิดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรือวิธกี ารอืนใดตามทีธ นาคาร
กําหนด
6. การเปิ ดเผยข้อมูล
ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอืนๆ ของผูข้ อใช้บริการทีม อี ยู่กบั ธนาคารในขณะและภายหลังวันขอใช้บริการนี9
ให้แก่บริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึง ปจั จุบนั ประกอบไปด้วย (1) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (2) บริษทั ทุนภัทร จํากัด (มหาชน) (3) บริษทั หลักทรัพย์
ภัทร จํากัด (มหาชน) (4) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ภัทร จํากัด และ (5) Phatra Asset Management (Cayman) Limited (“กลุม่ ธุรกิจการเงิน”) รวมทัง9 กรรมการ ลูกจ้าง
ผูร้ บั จ้าง ผูแ้ ทน ตัวแทน และผูป้ ระกอบวิชาชีพในการให้คําปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงิน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแลซึง มีขอบเขตอํานาจเหนือ
หน่วยงานใดๆ ในบริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงิน และ/หรือบุคคลอืนใดตามทีบ ริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงินเห็นสมควร เพือ (ก) ใช้ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึง รวมถึงแต่
ไม่จาํ กัดเฉพาะการนําเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นนั 9 จะเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงิน หรือเป็ นผลิตภัณฑ์ของผูอ้ นื ซึง
บริษทั ในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็ นผูแ้ นะนําหรือผูข้ ายให้แก่ผขู้ อใช้บริการได้ และ/หรือ (ข) อํานวยความสะดวกให้แก่ผขู้ อใช้บริการในการเรียกดูขอ้ มูลของผูข้ อใช้บริการทีม อี ยูก่ บั กลุ่ม
ธุรกิจการเงินและให้บริการต่างๆ ทีเ กีย วเนืองกับบริการทีผ ขู้ อใช้บริการมีหรือจะมีอยู่กบั บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงิน
นอกจากนี9 ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ อใช้บริการให้แก่บคุ คลอืนได้ในกรณีทกี ฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ประกาศ หรือระเบียบของทาง
ราชการทีเ กีย วข้องกับธนาคาร ซึง รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) หรือกฎหมายอืนใดทีม ี
ลักษณะเช่นเดียวกันกําหนดให้ธนาคารต้องเปิ ดเผย
7. การยกเลิ กการใช้บริ การ
7.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าในกรณีทเี กิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี9 ธนาคารมีสทิ ธิตดั สินใจโดยเด็ดขาดตามดุลพินิจของธนาคารในการยกเลิกการให้บริการนี9ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ผูข้ อใช้บริการทราบ
(1) กรณีที ITMX แจ้งให้ธนาคารทราบว่ามีการยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือทีใ ช้ลงทะเบียนบริการนี9
(2) ผูข้ อใช้บริการหรือบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการถูกใช้หรือมีส่วนเกีย วข้องหรือมีพฤติการณ์อนั น่าสงสัยว่ามีส่วนเกีย วข้องกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
(3) บัญชีเงินฝากปิดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
(4) ธนาคารต้องยกเลิกการให้บริการดังกล่าวเพือให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง ตลอดจนคําพิพากษาหรือ คําสังของศาล

7.2 ผูข้ อใช้บริการสามารถยกเลิกการลงทะเบียนใช้บริการนี9ได้ โดยติดต่อทีส าขาธนาคารภายในเวลาทําการของสาขา หรือช่องทางอืนทีธ นาคารกําหนด โดยการยกเลิกจะ
มีผลสมบูรณ์เมือธนาคารได้แจ้งผลยืนยันการยกเลิกดังกล่าวให้ผขู้ อใช้บริการทราบ
8. อื"นๆ
8.1 ธนาคารสามารถเปลีย นแปลงเงือนไข และข้อตกลงต่างๆ ในข้อตกลงนี9ได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันผ่านทางเว็บไซต์
และปิดประกาศ ณ สาขาธนาคาร หรือวิธกี ารอืนใดตามทีธ นาคารกําหนด
8.2 ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่า ข้อตกลงนี9ไม่มผี ลเป็ นการเปลีย นแปลงข้อตกลงและเงือนไขเกีย วกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร โดยผูข้ อใช้บริการยังคงผูกพันและปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลงและเงือนไขเกีย วกับบัญชีเงินฝากดังกล่าวต่อไปตามเดิมทุกประการ
8.3 เอกสาร หนังสือ หรือการบอกกล่าวใดๆ ทีธ นาคารได้จดั ส่งให้แก่ผขู้ อใช้บริการตามทีอ ยู่ ทีอ ยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อนื ๆ ตามทีไ ด้ให้ไว้แก่ธนาคารให้ถอื ว่าธนาคารได้สง่ ไปยังผูข้ อใช้บริการโดยชอบแล้ว และในกรณีทผี ขู้ อใช้บริการเปลีย นแปลงทีอ ยู่ใดๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ผูข้ อใช้บริการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็ นหนังสือทีส าขาของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอืนทีธ นาคารกําหนด พร้อมทัง9 จัดส่งเอกสารประกอบการแก้ไข เปลีย นแปลง
ดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีม กี ารแก้ไขหรือเปลีย นแปลงดังกล่าว
8.4 ผูข้ อใช้บริการตกลงรับข้อมูล การติดต่อ การสอบถาม หรือการแจ้งข้อมูลใดๆ จากธนาคาร ตามรูปแบบทีธ นาคารเห็นสมควร ซึง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการแจ้ง
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือปิ ดประกาศ ณ สาขาของธนาคาร หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสือสาร หรือโทรศัพท์เคลือนทีต ามหมายเลขทีผ ขู้ อใช้บริการได้ให้ไว้แก่
ธนาคาร
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