ข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ บริการ Thanachart e-Statement
(บริ การรับใบแจ้ งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล์)
เงือนไขทัวไปของการให้ บริการ Thanachart e-Statement
1. ผู้ใช้ บ ริ การสามารถสมัครใช้ บริ การใบแจ้ งยอดบัญชี แบบอิเ ล็กทรอนิ กส์ (Thanachart e-Statement)
(“บริ การ”) ได้ ที1เว็บไซต์ของธนาคาร www.thanachartbank.co.th, ช่องทาง Contact Center 1770 (ทุกวันตลอด 24
ชัว1 โมง) และสาขาของธนาคารทัว1 ประเทศ
2. ในกรณีที1ผ้ ใู ช้ บริ การสมัครบริ การผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ใช้ บริ การต้ องกรอกข้ อมูลส่วนตัว และข้ อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ที1จะสมัครใช้ บริ การใบแจ้ งยอดบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thanachart e-Statement) เพื1อใช้ เป็ นข้ อมูลสําหรับ
ให้ ธนาคารตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของผู้ใช้ บริ การให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง ทังนี
N N ธนาคารจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดการ
รั1วไหลของข้ อมูล ที1เกิดจากการกระทําโดยประมาทของผู้ใช้ บริ การเอง เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวเพื1อใช้ ในการสมัคร
หรื อการใช้ เครื1 องคอมพิวเตอร์ ตามที1สาธารณะ อันมีผลให้ ผ้ อู ื1นเจตนาใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ บริ การโดยไม่ได้ รับความยินยอม
3. ในกรณีที1ผ้ ใู ช้ บริ การประสงค์จะเปลี1ยนแปลง e-mail address ที1ใช้ ในการรับใบแจ้ งยอดบัญชี ผู้ใช้ บริ การ
สามารถทํารายการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร www.thanachartbank.co.th, ช่องทาง Contact Center 1770 (ทุกวันตลอด
24 ชัว1 โมง) หรื อ สาขาของธนาคารทัว1 ประเทศ
4. ในกรณีที1ผ้ ูใช้ บริ การประสงค์ ที1จะยกเลิกการใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การสามารถทํารายการยกเลิกผ่านทาง
Contact Center 1770 (ทุกวันตลอด 24 ชัว1 โมง) และสาขาของธนาคารทัว1 ประเทศ
5. ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้ งยอดบัญชี ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การที1ได้ สมัครใช้ บริ การไว้ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ตามที1อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที1ผ้ ใู ช้ บริ การได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ซึง1 จะจัดส่งในรู ปแบบของ PDF File
ที1มีการเข้ ารหัส ทังข้
N อมูลที1เป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยจะจัดส่งข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การภายใน 2 วันทํา
การ หลังจากวันสรุปยอดบัญชี
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ\ในการเปลีย1 นแปลงหรื อยกเลิก ข้ อกําหนด และเงื1อนไขการให้ บริ การ ในกรณีเพื1อความ
ปลอดภัย โดยธนาคารจะดําเนินการพิจารณาอย่างเหมาะสม
7. ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ บริ การ เพื1อการพิจารณาและดําเนินการเสนอผลิตภัณฑ์
บริ การ และข้ อเสนอพิเศษอื1นให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และ/หรื อ เพื1อการอื1นที1เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ และผู้ใช้ บริ การมีสิทธิ\
แจ้ งให้ ธนาคารระงับการเสนอข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว ในภายหลังได้ เสมอ
8. เมื1อธนาคารได้ สง่ ใบแจ้ งยอดบัญชีตามวิธีการที1กล่าวไว้ ก่อนแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การได้ รับใบแจ้ งยอดบัญชี
จากธนาคารตามข้ อตกลงและเงื1อนไขการใช้ บริ การนี Nเรี ยบร้ อยแล้ วโดยธนาคารไม่ต้องส่งใบแจ้ งยอดบัญชีทางไปรษณีย์อีก

เงือนไขบริการ Thanachart e-Statement สําหรับบัตรเครดิต
- ผู้ใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริการสําหรับบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภท ยกเว้ น บัตรเครดิตองค์กร โดยการ
ใช้ บริ การจะมีผลกับบัตรเครดิตทีแ1 จ้ งในการสมัครรวมทังบั
N ตรเสริ มที1มีอยู่
- บริ การใบแจ้ งยอดบัญชี แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thanachart e-Statement) สําหรับบัตรเครดิตธนชาต ใช้ เพื1อ
ประโยชน์และเป็ นการอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบรายการซื Nอสินค้ าและบริ การด้ วยบัตรเครดิตของผู้ใช้ บริ การ
โดยผู้ใช้ บริ การสามารถนําเอกสารที1ได้ จากบริ การนี N ไปชําระเงินค่าใช้ จ่ายจากบัตรเครดิตผ่านช่องทางบริ การตามที1
ธนาคารกําหนดได้
- หากพบรายการไม่ถกู ต้ อง กรุณาแจ้ งกลับทางธนาคารภายใน10 วันนับจากวันที1ได้ รับStatementในรอบนันN ๆ
ผ่านทาง e-mail ที1ผ้ ใู ช้ บริ การได้ แจ้ งไว้
เงือนไขบริการ Thanachart e-Statement สําหรับ บัตรสินเชือบุคคลธนชาต Flash Plus
- ผู้ใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริ การสําหรับบัตรสินเชื1อบุคคลธนชาต Flash Plus โดยการใช้ บริ การจะมีผลกับ
บัตรสินเชื1อบุคคลธนชาต Flash Plusที1แจ้ งในการสมัคร
- บริ การใบแจ้ งยอดบัญชี หรื อใบเสร็ จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thanachart e-statement) สําหรับบัตร
สินเชื1อบุคคลธนชาต Flash Plus ใช้ เพื1อประโยชน์และเป็ นการอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบรายการซื Nอสินค้ าและ
บริ การด้ วยบัตรสินเชื1อบุคคลธนชาต Flash Plus ของผู้ใช้ บริ การ โดยผู้ใช้ บริ การสามารถนําเอกสารที1ได้ จากบริ การนี N ไป
ชําระเงินค่าใช้ จ่ายจากบัตรสินเชื1อบุคคลธนชาต Flash Plus ผ่านช่องทางบริ การตามที1ธนาคารกําหนดได้
- หากรายการไม่ถกู ต้ องกรุณาแจ้ งกลับทางธนาคารภายใน 10 วันนับจากวันที1 ได้ รับ Statement ในรอบนันN ๆ
ผ่านทาง e-mail ที1ผ้ ใู ช้ บริ การได้ แจ้ งไว้

Terms and Conditions for providing service of Thanachart e-Statement

General Terms for providing service of Thanachart e-Statement

1. The User can apply for using the service of Thanachart e-Statement (the “Service”) via
website
of
Thanachart
Bank
Public
Company
Limited
(the
“Bank”)
www.thanachartbank.co.th, Contact Center 1770 channel (everyday for 24 hours) and
branches of the Bank nationwide.
2. In case the User applies for using the Service via website of the Bank, the User shall fill in
personal information and product information to apply for using the service of Thanachart
e-Statement in order that the Bank can accurately and completely verify and confirm the
identity of the User. In this regard, the Bank shall not be liable if there is any leakage of
information caused by the negligence of the User; for example, the disclosure of personal
information for applying the Service or the use of any computer in the public place which
affects the other person to use the User’s information without receiving any consent.
3. In case the User wishes to change e-mail address used for receiving e-Statement, the User
can proceed transaction via website of the Bank www.thanachartbank.co.th, Contact Center
1770 channel (everyday for 24 hours) and branches of the Bank nationwide.
4. In case the User wishes to cancel using the Service, the User can cancel via Contact Center
1770 channel (everyday for 24 hours) and branches of the Bank nationwide.
5. The Bank shall provide Statement to the User who has applied for using the Service via
e-mail at e-mail address as notified to the Bank in the form of encrypted PDF File both in
Thai and English versions within 2 (two) banking days after the date of summary of balance
or settlement.
6. The Bank reserves the right to change or cancel the terms and conditions for providing the
Service for security purpose as the Bank deems appropriate.
7. The User consents that the Bank can use the User’s information for consideration and
offering the other products, services and privileges to the User and/or for any other purpose
which will be for the benefit of the User. The User has the right to inform the Bank to
suspend such offering at anytime thereafter.
8. In the case where the Bank has sent Thanachart e-Statement according to the methods as
mentioned above, it shall be deemed that the User has duly received the statement from
the Bank according to the terms and conditions of this Service without further sending the
statement by postal.

Conditions for providing service of Thanachart e-Statement for credit card
-

The User can apply for using the Service for all types of Thanachart’s credit card except
for corporate card. The Service shall be applied to the credit card as specified in the
application and its supplementary card.

-

The service of Thanachart e-Statement for credit card is benefit for and facilitates the
verification of the transaction of purchasing goods and services with credit card of the
User. The User is able to use the document generated from this Service for paying the
expenses from using of the credit card via service channel as prescribed by the Bank.

-

If there is any inaccurate transaction, please contact the Bank within 10 (ten) days after
the date receiving statement for relevant period via e-mail as notified by the User.

Conditions for providing service of Thanachart e-Statement for Personal Loan Flash Plus
-

The User can apply for using the Service for Thanachart’s personal loan Flash Plus. The
Service shall be applied to Thanachart’s personal loan Flash Plus card as specified in the
application.

-

The service of Thanachart e-Statement for Thanachart’s personal loan Flash Plus is
benefit and facilitates the verification of transaction of purchasing goods and services
with Thanachart’s personal loan Flash Plus of the User. The User is able to use the
document generated from this Service for paying the expenses from using Thanachart’s
personal loan Flash Plus card via service channel as prescribed by the Bank.

-

If there is any inaccurate transaction, please contact the Bank within 10 (ten) days after
the date receiving statement for relevant period via e-mail as notified by the User.

