เงือนไขและข้ อตกลงสําหรับการใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการ Thanachart iNet และ/หรือบริการ Thanachart Connect
ในการใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) (ต่อไปนีFจะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ผูใ้ ช้บริ การตกลงปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อตกลงดังต่อไปนีF
เงือนไขทัวไปสําหรับการใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.
ในการใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ ช้บริ การจะต้องทํารายการโดยใช้รหัสประจําตัวเพือเข้าใช้บริ การและ/หรื อเพือยืนยันการใช้
บริ การต่างๆตามเงือนไขและวิธีการทีธนาคารกําหนด โดยผูใ้ ช้บริ การตกลงให้ถือว่ารหัสประจําตัวนัFนเป็ นสิ งที ใช้แสดงตนของผูใ้ ช้บริ การ ซึ ง
ผูใ้ ช้บริ การต้องเก็บรักษารหัสประจําตัวไว้เป็ นความลับและไม่แจ้งหรื อเปิ ดเผยรหัสประจําตัวให้ผอู ้ ืนทราบไม่วา่ กรณี ใดๆ
“รหัสประจําตัว” หมายถึ ง ชื อผูใ้ ช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password), รหัสประจําบัตร, PIN (Personal Identification
Number), การสแกนลายนิFวมือ (Fingerprint/Touch ID), การสแกนใบหน้า (Face ID) รวมถึงอักษร ตัวเลข เสี ยง หรื อสัญลักษณ์อืนใดทีสร้างขึFน
ให้อยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ไม่วา่ จะเรี ยกด้วยชือใดๆทีใช้แสดงตนของผูใ้ ช้บริ การในการเข้าใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทัFงนีF ไม่วา่ จะเป็ น
รหัสประจําตัวทีธนาคารมอบให้หรื อเป็ นรหัสประจําตัวทีผูใ้ ช้บริ การกําหนดหรื อเปลียนแปลงด้วยตนเองตามวิธีการทีธนาคารกําหนดสําหรับแต่
ละบริ การ
2.
ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่าการกระทําหรื อการส่ งคําสังใดๆให้ธนาคารโดยใช้รหัสประจําตัวของผูใ้ ช้บริ การตามข้อกําหนดและเงือนไข
การใช้บริ การที ธนาคารกําหนด เป็ นวิธีการแสดงตนที น่ าเชื อถื อและยอมรับได้ระหว่างผูใ้ ช้บริ การและธนาคาร และผูใ้ ช้บริ การตกลงว่าเป็ น
ผูก้ ระทําหรื อส่งคําสังดังกล่าวด้วยตนเอง และการกระทําหรื อการส่ งคําสังดังกล่าวมีผลผูกพันระหว่างผูใ้ ช้บริ การและธนาคารโดยผูใ้ ช้บริ การไม่
ต้องทําหรื อลงลายมือชือในเอกสารใดๆเพือเป็ นหลักฐานในการนัFนอีก รวมทัFง ให้ถือว่าเป็ นการทีผูใ้ ช้บริ การได้ลงลายมือชืออิเล็กทรอนิ กส์ให้ไว้
แก่ธนาคาร ทัFงนีF ไม่วา่ การกระทําหรื อการส่งคําสังดังกล่าวจะเกิดขึFนโดยผูใ้ ช้บริ การหรื อไม่ก็ตาม รวมทัFงผูใ้ ช้บริ การรับรองว่าเอกสาร และ/หรื อ
ข้อมูลใดๆทีธนาคารได้รับจากผูใ้ ช้บริ การด้วยวิธีการดังกล่าวนัFนเป็ นเอกสาร และ/หรื อข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การทีเชือถือได้และถูกต้องแท้จริ งเสมือน
เอกสารทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกประการสามารถใช้บงั คับได้และมีผลผูกพันระหว่างผูใ้ ช้บริ การและธนาคารโดยผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งทําหรื อลง
ลายมือชือในเอกสารใดๆเพือเป็ นหลักฐานในการนัFนอีก เว้นแต่ธนาคารกําหนดเป็ นอย่างอืน
3. กรณี ทีรหัสประจําตัวสูญหาย หรื อถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งอายัดการใช้รหัสประจําตัวดังกล่าวทันทีตามวิธีการทีธนาคาร
กําหนดในแต่ละบริ การ โดยธนาคารจะดําเนิ นการอายัดรหัสประจําตัวดังกล่าวตามขัFนตอนและวิธีการทีธนาคารกําหนด ทัFงนีF ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า
การทําธุรกรรมใดๆหรื อการใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสประจําตัวของผูใ้ ช้บริ การก่อนทีธนาคารจะอายัดรหัสประจําตัวนัFน ให้มีผลผูกพัน
ผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ช้บริ การตกลงรับผิดชอบทุกประการ
4. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการทํารายการแต่ละครัFงให้ถูกต้องก่อนและหลังทํารายการทุกครัFง และผูใ้ ช้บริ การ
ตกลงยอมรับว่าบันทึ ก หลักฐาน หรื อเอกสารใดๆที ธนาคารได้จดั ทําขึFนอันเนื องจากการทําธุ รกรรมหรื อการใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ
ผูใ้ ช้บริ การรวมทัFงรายการการทําธุรกรรมหรื อการใช้บริ การหรื อข้อมูลบันทึกรายการเดินบัญชีของผูใ้ ช้บริ การทีปรากฏในระบบของธนาคารเป็ น
หลักฐานที ถูกต้องกรณี มีการทํารายการผิดพลาด ผูใ้ ช้บริ การจะต้องนําข้อมูลเกียวกับวันและเวลาทีทํารายการ สถานที หรื อช่องทางที ทํารายการ
เลขทีบัญชีทีเกียวข้องของผูใ้ ช้บริ การ และผูอ้ ืนทีเกียวข้อง ประเภทของรายการ และจํานวนเงินทีโอน พร้อมทัFงรหัสอ้างอิง (Reference number) ของ
รายการดังกล่าวมาติดต่อธนาคารทันที ทัFงนีF ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าวพร้อมทัFงดําเนิ นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็ จสิF น
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีธนาคารได้รับแจ้ง
5. ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า ความรับผิดของธนาคารในการให้บริ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นีF
5.1
ธนาคารปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตามคําสังโอนเงินจนเป็ นเหตุให้ผรู ้ ับเงินไม่ได้รับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ภายใน
เวลาที กําหนด เว้นแต่ความเสี ยหายนัFนเกิดจากผูใ้ ช้บริ การมีเงิ นในบัญชีไม่พอ หรื อผูใ้ ช้บริ การไม่มีหรื อถูกระงับการใช้วงเงินสิ นเชือกับธนาคาร
หรื อการโอนเงินจะเป็ นผลให้ยอดเงินเกินกว่าวงเงินสิ นเชื อทีตกลงไว้กบั ธนาคาร หรื ออยูร่ ะหว่างดําเนิ นการทางกฎหมาย หรื อธนาคารได้แจ้งให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยูแ่ ล้วก่อนหรื อในขณะทํารายการโอนเงิน หรื อผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงือนไขหรื อข้อตกลงกับ
ธนาคาร หรื อเป็ นเหตุสุดวิสยั
5.2
ธนาคารมิได้ปฏิบตั ิตามคําสังอายัดรหัสประจําตัวของผูใ้ ช้บริ การ และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ขF ึน
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5.3
ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบรหัสประจําตัวให้แก่ผใู ้ ช้บริ การและเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึFน
5.4
เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบและมิใช่ความผิดของผูใ้ ช้บริ การ
6. ภายใต้ขอ้ 5. ข้างต้น ในกรณี ทีมีความเสี ยหายใดๆเกิดขึFนแก่ธนาคารอันเนื องมาจากการใช้บริ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ
ผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสี ยหายต่างๆ ทีเกิดขึFนทัFงหมดให้แก่ธนาคารโดยสิFนเชิง และไม่มีเงือนไขแต่อย่างใดทัFงสิFน
7. ในกรณี ทีธนาคารตกลงให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถสมัครใช้บริ การอืนๆของธนาคารได้โดยผ่านบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการลง
ลายมือชือในคําขอใช้บริ การธนาคาร หากผูใ้ ช้บริ การสมัครใช้บริ การผ่านช่องทางดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตาม
เงือนไขและข้อตกลงของบริ การดังกล่าวทุกประการ โดยผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งลงลายมือชือในเอกสารใดๆเพือเป็ นหลักฐานในการนัFนอีก
เงือนไขและข้ อตกลงสําหรับการใช้ บริการ Thanachart iNet และ/หรือบริการ Thanachart Connect
1. หลักเกณฑ์และเงือนไขในการใช้บริ การ
1.1
ธนาคารตกลงให้บริ การผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต โดยธนาคารได้จดั ทําเว็บไซต์ธนาคารธนชาต (Thanachartbank.co.th)
สําหรับการให้บริ การ Thanachart iNet (ต่อไปนีF จะเรี ยกว่า “บริการ Thanachart iNet”) และจัดทําแอปพลิเคชัน (Application) สําหรับ
โทรศัพท์เคลือนที รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ทีรองรับการใช้บริ การ (ต่อไปนีF จะเรี ยกว่า “บริ การ Thanachart Connect”) เพือให้บริ การ
ธุรกรรมทางการเงิน บริ การต่างๆเกียวกับบัญชีเงินฝาก และผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร เช่น การแสดงรายการบัญชี โอนเงิน ชําระค่าสิ นค้าและ
บริ การ บริ การซืF อขายและสับเปลียนหน่ วยลงทุ น บริ การทางการเงิ นอืนๆที ธนาคารจะกําหนดขึF นในภายหน้า และเพือนําเสนอรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และเพือเป็ นช่องทางเพิมเติมในการติดต่อสื อสารกับผูใ้ ช้บริ การ
1.2
ผูใ้ ช้บริ การสามารถสมัครใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ผ่านสาขาของธนาคาร
หรื อสมัครใช้บริ การผ่านช่องทางอืนตามวิธีการทีธนาคารกําหนด ผูท้ ีไม่ได้สมัครใช้บริ การผ่านสาขาธนาคารอาจไม่สามารถใช้บริ การธุรกรรม
บางประเภทได้ดว้ ยเงือนไขบางประการ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ช้บริ การสามารถสมัครใช้บริ การประเภทต่างๆเพิมเติมได้โดยสมัครใช้บริ การผ่านสาขา
ธนาคาร หรื อช่องทางอืนทีธนาคารกําหนดต่อไป
1.3
ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การโอนเงินผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ภายใต้
เงือนไขและวงเงินทีธนาคารกําหนด ดังนีF
1.3.1 กรณี โอนเงินระหว่างบัญชีของผูใ้ ช้บริ การเอง ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การโอนเงินได้โดยไม่จาํ กัดวงเงิน กรณี
โอนเงินต่างพืFนที ข้ามจังหวัด หรื อนอกเขตกรุ งเทพฯ ภายในธนาคาร และระหว่างธนาคารกับธนาคารอืน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจาก
ผูใ้ ช้บริ การตามทีธนาคารกําหนดและผูใ้ ช้บริ การจะสามารถทํารายการภายในวงเงินทีธนาคารกําหนดไว้ตามประกาศทีเกียวข้องของธนาคาร
ทัFงนีF ผูใ้ ช้บริ การสามารถเพิมหรื อเปลียนแปลงวงเงินโอนดังกล่าวตามวรรคแรกได้ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและ
วิธีการทีธนาคารกําหนด
1.3.2 กรณี โอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารจะให้บริ การเฉพาะการใช้บริ การผ่านบริ การ Thanachart iNet เท่านัFน
โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนี ยมสําหรับการให้บริ การดังกล่าวจากผูใ้ ช้บริ การในอัตราตามทีธนาคารกําหนดและสามารถทํารายการได้ในวงเงิน
และเงือนไขทีธนาคารกําหนดไว้ตามประกาศทีเกียวข้องกับบริ การนัFนๆของธนาคาร
1.3.3 กรณี โอนเงิ นเพือชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ นค้า/บริ การ (Bill Payment) ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การได้
เฉพาะการชําระเงิ นค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ นค้า/บริ การทีผูใ้ ห้บริ การสาธารณูปโภค ผูข้ ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวมีขอ้ ตกลงกับธนาคาร
และธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูใ้ ช้บริ การตามทีธนาคารกําหนด
1.3.4 ผูใ้ ช้บริ การสามารถทํารายการได้ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง สําหรับการทํารายการโอนเงินระหว่างบัญชีภายใน
ธนาคารและการทํารายการโอนเงิ นระหว่างบัญชี ธนาคารกับธนาคารอื น เว้นแต่กรณี ทีธนาคารไม่สามารถให้บริ ก ารได้ธนาคารจะแจ้งให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า หรื อในกรณี ทีระบบดําเนิ นการปรับปรุ ง แก้ไขระหว่างวัน ซึ งในช่วงเวลาดังกล่าวผูใ้ ช้บริ การจะไม่สามารถทํารายการ
ได้ (โปรดศึกษาข้อมูลการให้บริ การที FAQ)
1.3.5 ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิได้รับหลักฐานการโอนเงินเมือมีการโอนเงินแล้ว โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถตรวจสอบรายงาน
การทําธุ รกรรมได้ตามช่ องทางที ได้ใช้บริ การ และ/หรื อธนาคารจะส่ งรายงานดังกล่าวในรู ปแบบข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ ไปยัง E-mail ของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยผูใ้ ช้บริ การจะสามารถพิมพ์รายงานนัFนไว้เป็ นหลักฐานการโอนเงิ นได้ และสามารถเรี ยกดูรายงานโอนเงินดังกล่าวย้อนหลังได้
ผ่านช่องทางทีผูใ้ ช้บริ การได้ใช้บริ การ
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1.3.6 ในกรณี ทีมีการทํารายการโอนเงินผ่านบริ การ Thanachart iNet ไว้ล่วงหน้า ผูใ้ ช้บริ การสามารถยกเลิกรายการ
ดังกล่าวได้เองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร
1.3.7 บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect เป็ นเพียงช่องทางในการแสดงผลข้อมูลจาก
ระบบต่างๆของธนาคารทีเกียวข้อง หากมีขอ้ โต้แย้งทีเกิดขึFนในการแสดงผลข้อมูลดังกล่าว ผูใ้ ช้บริ การสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทีสาขาธนาคาร
หรื อ Contact Center
1.4 ผูใ้ ช้บริ การสามารถชําระเงินหรื อโอนเงินให้แก่ผูร้ ับเงิน และสามารถรับชําระเงินหรื อรับโอนเงินจากผูช้ าํ ระเงินหรื อผูโ้ อน
เงินโดยใช้ QR Code หรื อ Barcode ได้ตามเงือนไขและวิธีการทีธนาคารกําหนด
2. หลักเกณฑ์เกียวกับการใช้รหัสประจําตัวสําหรับบริ การ Thanachart iNet และ Thanachart Connect
2.1
ในกรณี ทีผูใ้ ช้บริ การสมัครใช้บริ การผ่านสาขา ผูใ้ ช้บริ การต้องเก็บรักษาเลขรหัสประจําตัวแรกเข้า (ต่อไปนีF จะเรี ยกว่า
“Temporary Username”) และ รหัสผ่านแรกเข้า (ต่อไปนีF จะเรี ยกว่า “Temporary Password”) สําหรับการเข้าระบบครัFงแรกไว้เป็ นความลับ
เฉพาะตัวโดยจะไม่แจ้งให้ผใู ้ ดทราบ ในกรณี Temporary Username และ/หรื อ Temporary Password สู ญหายหรื อมีบุคคลอืนล่วงรู ้ก่อนการเข้าสู่
ระบบครัFงแรก ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งระงับทันทีโดยสามารถติดต่อได้ทีทุกสาขาของธนาคารหรื อช่องทางทีธนาคารกําหนด และธนาคารจะระงับ
Temporary Username และ Temporary Password ให้ทนั ที โดยผูใ้ ช้บริ การจะได้รับTemporary Username และTemporary Password ใหม่
ทัFงนีF หลังจากผูใ้ ช้บริ การทําการสมัครใช้บริ การแล้วต้องทําการ Log in ครัFงแรก (First time log in) โดยใช้ Temporary
Username และTemporary Password ทีธนาคารกําหนดให้ภายใน 15 วัน สําหรับบริ การ Thanachart iNet และภายใน 24 ชัวโมงสําหรับบริ การ
Thanachart Connect นับจากวันทีได้ทาํ การสมัคร หากเกิ นจากเวลาทีกําหนดดังกล่าวผูใ้ ช้บริ การจะต้องทําการขอ Temporary Username และ
Temporary Password เพือสมัครใช้บริ การใหม่เท่านัFน
2.2
กรณี ทีผูใ้ ช้บริ การสมัครใช้บริ การผ่านช่องทางอืนๆทีธนาคารกําหนด ผูใ้ ช้บริ การจะได้รับชือผูใ้ ช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ผ่านช่องทางอืนๆทีธนาคารกําหนดซึงผูใ้ ช้บริ การอาจจะไม่สามารถใช้บริ การธุรกรรมบางประเภทได้
2.3
เมือผูใ้ ช้บริ การได้รับอนุมตั ิให้ใช้บริ การ Thanachart Connect แล้ว ผูใ้ ช้บริ การจะได้รับหรื อจะต้องกําหนด PIN ตาม
ขัFนตอนทีธนาคารกําหนด และผูใ้ ช้บริ การสามารถเปลียนแปลง PIN ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ธนาคารทราบ
2.4
ผูใ้ ช้บริ การต้องเก็บรักษาชื อผูใ้ ช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) PIN และรหัสแบบใช้งานครัFงเดี ยว (One
Time Password (OTP)) ทีได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ไว้เป็ นความลับเฉพาะตัวเท่านัFน และไม่แจ้งให้ผูใ้ ดทราบ ในกรณี ทีมีบุคคลอืนล่วงรู ้
รหัสผ่าน (Password) หรื อรหัสผ่าน (Password) สู ญหายหรื อถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งอายัดชือผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน
(Password) ได้ที Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1770 ตลอด 24 ชัวโมง หรื อช่องทางอืนตามทีธนาคารกําหนด ทัFงนีF ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิ เปลียน
รหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองเมือใดก็ได้ผา่ นทางเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชัน (Application) หรื อตามวิธีอืนใดทีธนาคารกําหนด
2.5
ผูใ้ ช้บริ การสามารถเปิ ดใช้ฟังก์ชนั การตรวจสอบข้อมูลชีวมาตร (Biometrics) ผ่านอุปกรณ์ เช่น การสแกนลายนิFวมือ
(Fingerprint/Touch ID), การสแกนใบหน้า (Face ID) เพือเข้าใช้บริ การ Thanachart Connect ได้ ซึ งเป็ นไปตามเงือนไขและวิธีการการใช้งานที
ผูผ้ ลิตหรื อเจ้าของระบบปฏิ บตั ิการของอุปกรณ์แต่ละราย และ/หรื อธนาคารกําหนด โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถทํารายการด้วยวิธีการดังกล่าวได้
เฉพาะบริ การทีธนาคารกําหนด
2.6
กรณี เกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect อันเนื องจาก ชือผูใ้ ช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผูใ้ ช้บริ การสู ญหายหรื อถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริ การยินยอมรับผิดตามจํานวนเงิ นโอนนัFนที เกิ ดก่อน
ธนาคารจะดําเนินการอายัดหรื อระงับรหัสดังกล่าวแล้วเสร็ จ
2.7
ในกรณี ทีผูใ้ ช้บริ การใช้รหัสผ่าน (Password) ผิดเกิน 5 ครัFง ธนาคารจะระงับการใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อ
บริ การ Thanachart Connect ทันทีเป็ นการชัวคราว และในกรณี นF ี หากผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะใช้บริ การต่อไป ผูใ้ ช้บริ การจะต้องดําเนิ นการติดต่อ
กับธนาคารเพือยืนคําขอเปลียนแปลงรหัสผ่าน (Reset Password)
2.8
ผูใ้ ช้บริ การจะไม่นาํ โทรศัพท์เคลือนทีหรื ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์ทีมีการดัดแปลงระบบปฏิบตั ิการมาใช้กบั แอป
พลิเคชัน (Application) ของธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริ การรับทราบว่าการดําเนิ นการดังกล่าวอาจมีผลทําให้เกิดความเสี ยงต่อการโจรกรรมข้อมูล ทัFงนีF
ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า กรณี ทีมีการนําอุปกรณ์ดงั กล่าวมาใช้งาน หากเกิดความเสี ยหายใดๆแก่ผใู ้ ช้บริ การ ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหาย
ใดๆทีเกิดขึFน
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3.

หลักเกณฑ์ความรับผิด
3.1 เว้นแต่ทีกําหนดไว้ในเงือนไขและข้อตกลงนีF ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า ธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ
อันเกิดแก่ผใู ้ ช้บริ การไม่วา่ จะโดยประการใดอันเนืองมาจากการใช้บริ การผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ของ
ธนาคาร
3.2 ในกรณี ทีระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร หรื อระบบไฟฟ้ า หรื อระบบการติดต่อสื อสารขัดข้องเป็ นเหตุให้บริ การของ
ธนาคารขัดข้องจนผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถใช้ หรื อรับบริ การได้ ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะไม่ยกเอาสาเหตุขดั ข้องดังกล่าวเรี ยกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ
แต่ประการใดทัFงสิFน
4.
กรณี ผูใ้ ช้บริ การนํารู ปภาพ สัญลักษณ์หรื อเครื องหมายใดๆ ของบุคคลอืนมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อโดยผิดกฎหมายผ่าน
ช่องทางการให้บริ การต่างๆของธนาคาร ผูใ้ ช้บริ การตกลงรับผิดชอบในความเสี ยหายทีเกิดขึFนทัFงหมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ ในการ
กระทําดังกล่าวและหากธนาคารได้รับความเสี ยหายใดๆ ผูใ้ ช้บริ การตกลงชดใช้ค่าเสี ยหายทีเกิดขึFนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
5.
ผูใ้ ช้บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การที เกี ยวข้องกับการใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart
Connect รวมทัFง บริ การอืนใดทีผูใ้ ช้บริ การได้สมัครใช้บริ การผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ตามทีธนาคาร
ประกาศกําหนด และแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบผ่านช่องทางการให้บริ การต่างๆของธนาคาร
6. ผูใ้ ช้บริ การอาจระงับ หรื อยกเลิกการใช้บริ การ Thanachart iNet และ Thanachart Connect ได้โดยการติดต่อหรื อสอบถาม
รายละเอียดเพิมเติมและดําเนินการระงับ หรื อยกเลิกการใช้บริ การได้ ณ ทีทําการสาขาของธนาคารทุกสาขา หรื อช่องทางอืนทีธนาคารกําหนด
7.
กรณี ทีการใช้บริ การมีผลให้ตอ้ งมีการหักเงิน โอนเงิน หรื อดําเนิ นการใดๆ กับบัญชีเงิ นฝาก เงิ นกู้ หรื อบัตรเครดิต หรื อบัญชี
กองทุ นของผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนิ นการดังกล่าวกับบัญชี ทุกประเภทของผูใ้ ช้บริ การที มี อยู่กับธนาคารตาม
ข้อกํา หนด เงื อนไข และวิธีก ารที ธนาคารกํา หนดได้ทัน ที ในกรณี ทีเงิ นในบัญชี ดังกล่า วไม่ พอให้ธนาคารดําเนิ นการหักเงิ นหรื อโอนเงิ น
ผูใ้ ช้บริ การตกลงให้ธนาคารยกเลิกคําสังหักเงินหรื อโอนเงินในคราวนัFนได้ทนั ที
8.
ในกรณี เลขทีบัญชีของผูใ้ ช้บริ การ/หรื อบัญชี ใดๆ ที ผูใ้ ช้บริ การได้ทาํ รายการผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อ บริ การ
Thanachart Connect ได้เปลียนแปลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม เงือนไขและข้อตกลงนีFยงั คงมีผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีทีเปลียนแปลงเลขทีนัFนด้วยทุก
ประการ
9.
ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ใช้ ติดต่อสอบถาม หรื อเปิ ดเผยข้อมูลใดๆของผูใ้ ช้บริ การ เพือ
ประโยชน์ในการทีผูใ้ ช้บริ การขอรับและ/หรื อได้รับสิ นเชือ และ/หรื อใช้บริ การต่างๆ จากธนาคาร หรื อเพือการพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การ
ของธนาคาร หรื อเปิ ดเผยข้อมูลให้พนั ธมิตรทางธุรกิจทีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (Co-brand) หรื อเพือวัตถุประสงค์อืนใดทีมิใช่การตลาด เช่น เพือ
ประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนีF ได้ตามทีธนาคารเห็นสมควรและภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องกําหนด รวมทัFง ในกรณี ทีธนาคารได้ใช้บริ การ
จากบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพือสนับสนุ นการให้บริ การของธนาคาร ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ได้ โดยธนาคารจะควบคุมดูแลบุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การตามทีกฎหมาย
กําหนด
10. ในการส่ งเอกสารหรื อหนังสื อ การแจ้งหรื อการบอกกล่าวใดๆเกี ยวกับบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart
Connect ให้ผใู ้ ช้บริ การ นอกจากการส่ งทางไปรษณี ยห์ รื อให้คนนําส่ งตามทีอยูท่ ีผูใ้ ช้บริ การแจ้งแก่ธนาคารแล้ว ธนาคารอาจส่ งทาง E-mail ตาม
E-mail address ที ผูใ้ ช้บริ การแจ้งให้ธนาคารทราบ หรื อส่ งทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลือนทีทีผูใ้ ช้บริ การแจ้งให้ธนาคารทราบ หรื อ
ช่องทางอืนใดทีธนาคารเห็นสมควร และให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับทราบข้อความในเอกสาร หรื อหนังสื อนัFนแล้วรวมทัFงตกลงว่าข้อมูล เอกสาร
และ/หรื อหนังสื อทีธนาคารจัดส่งให้ผใู ้ ช้บริ การด้วยวิธีการดังกล่าวนัFนมีผลใช้บงั คับได้ระหว่างผูใ้ ช้บริ การและธนาคาร
11.
ผูใ้ ช้บริ การยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามเงือนไขการใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect
ตามทีกําหนดในเงือนไขและข้อตกลงนีFและทีปรากฏในหน้าเว็บไซต์และหรื อแอปพลิเคชัน (Application) ของธนาคาร รวมทัFงคู่มือและ/หรื อ
เอกสารใดๆทีเกียวกับการใช้บริ การทีธนาคารจะประกาศ หรื อเผยแพร่ ทัFงทีมีอยูใ่ นขณะนีF และทีจะเพิมเติม หรื อเปลียนแปลงต่อไปในภายหน้า
ทัFงนีF ให้ถือว่าข้อตกลง เงือนไข รวมทัFงคู่มือและ/หรื อเอกสารใดๆทีเกียวกับการใช้บริ การดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของเงือนไขและข้อตกลงการใช้
บริ การนีFดว้ ย
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12.
ธนาคารมีสิทธิแก้ไขเปลียนแปลง หรื อเพิมเติมเงือนไขและข้อตกลงการใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart
Connect ได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยประกาศหรื อแจ้งการเปลียนแปลง
ดังกล่าวไว้ ณ สาขาของธนาคาร หรื อหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร หรื อ แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบตามวิธีการทีระบุไว้ในเงือนไขและข้อตกลงนีF
ในกรณี ทีการแก้ไขเปลียนแปลง หรื อเพิมเติมเงือนไขและข้อตกลงการใช้บริ การดังกล่าวมีผลให้ผใู ้ ช้บริ การต้องเสี ยค่าใช้จ่าย หรื อมี
ภาระความรับผิดชอบเพิมขึFน หากธนาคารไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านการแก้ไขเปลียนแปลง หรื อเพิมเติมเงือนไขและข้อตกลงการใช้บริ การดังกล่าว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ช้บริ การภายใน 15 วันนับจากวันทีธนาคารประกาศหรื อแจ้งการเปลียนแปลงให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การ
ยินยอมผูกพันตามเงือนไขและข้อตกลงการใช้บริ การทีมีการเปลียนแปลง แก้ไข เพิมเติมดังกล่าวทุกประการ
13.
ธนาคารมีสิทธิ ทีจะระงับ หรื อยกเลิกการให้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect เมือใดก็ได้โดยแจ้ง
ให้ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณี ทีธนาคารเห็นว่ามีการใช้บริ การหรื อการสมัคร Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ
Thanachart Connect ในกิจการหรื อธุรกรรมทีมีลกั ษณะผิดปกติทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายหรื ออาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย เป็ นการฉ้อฉล
หรื อทุจริ ต หรื อผูใ้ ช้บริ การไม่ได้เข้าใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน หรื อมี
เหตุ จาํ เป็ นอื นใดที ธนาคารไม่ สามารถแจ้ง ล่ว งหน้า ได้ ธนาคารมี สิท ธิ ร ะงับหรื อ ยกเลิ ก การให้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อ บริ การ
Thanachart Connect ได้ทนั ทีโดยธนาคารจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบโดยเร็ ว
14. ในกรณี ทีธนาคารให้บริ การผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินแก่ผูใ้ ช้บริ การไม่วา่ เป็ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินทีมีอยูแ่ ล้ว
ในขณะนีF หรื อทีจะมีขF ึนต่อไปในภายหน้าและไม่วา่ กระทําโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์หรื อช่องทางอืนใด ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่าการกระทําหรื อ
การส่ งคําสังใดๆให้ธนาคารโดยระบุ รหัสหรื อข้อมูลที สามารถระบุหรื อบ่ งชีF ตวั ตนของผูใ้ ช้บริ การได้ เช่ น รหัสประจําตัว เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ลายนิFวมือ รหัสลูกค้า เลขทีบัญชี เลขทีสัญญา หรื อข้อมูลอ้างอิงประเภทอืนของผูใ้ ช้บริ การ
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีธนาคารกําหนดไม่วา่ โดยผ่านทาง E-mail address หรื อหมายเลขโทรศัพท์ทีผูใ้ ช้บริ การแจ้งไว้กบั ธนาคาร เว็บไซต์หรื อ
แอปพลิเคชัน (Application) ของธนาคาร หรื อช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ใดๆหรื อช่องทางอืนใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ธนาคารกําหนด เป็ น
วิธีการแสดงตนของผูใ้ ช้บริ การทีน่ าเชือถือและยอมรับได้ระหว่างผูใ้ ช้บริ การและธนาคาร และผูใ้ ช้บริ การตกลงรับผิดชอบการกระทําและคําสัง
ดังกล่าวว่าผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูก้ ระทําด้วยตนเองรวมทัFงผูใ้ ช้บริ การรับรองว่าเอกสารและ/หรื อข้อมูลใดๆทีธนาคารได้รับจากผูใ้ ช้บริ การด้วยวิธีการ
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นเอกสาร และ/หรื อข้อมูลทีใช้บงั คับได้ระหว่างผูใ้ ช้บริ การและธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งลงลายมือชือในเอกสารใดๆทัFงสิFน
15.
เงื อนไขและข้อตกลงการใช้บริ การนีF ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ งของข้อตกลงการใช้บริ การธนาคารและการเปิ ดบัญชี เงิ นฝากที ใช้กบั
บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect
16.
เงือนไขและข้อตกลงการใช้บริ การนีFให้อยูภ่ ายใต้บงั คับและการตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลทีมีเขตอํานาจใน
การพิจารณาข้อพิพาททีเกิดขึFนตามเงือนไขและข้อตกลงการใช้บริ การนีF
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