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) (ต่อไปนี4จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ผูใ้ ช้บริ การตกลงปฏิบตั ิตามเงื;อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี4
เงือนไขทัวไปสําหรับการให้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการทํารายการแต่ละครั4งให้ถูกต้องก่อนทํารายการ กรณี มีการทํารายการผิดพลาด
ผูใ้ ช้บริ การจะต้องนําข้อมูลเกี; ยวกับวันและเวลาที; ทาํ รายการ สถานที; หรื อช่อทางที; ทาํ รายการ เลขที; บญ
ั ชี ที;เกี; ยวข้องของผูใ้ ช้บริ การ และผูอ้ ื;นที;
เกี;ยวข้อง ประเภทของรายการ และจํานวนเงินที; โอน พร้อมทั4งรหัสอ้างอิง (reference number) ของรายการดังกล่าวมาติดต่อธนาคารทันที ทั4งนี4
ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดดังกล่าวพร้อมทั4งดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็ จสิ4นภายใน 30 วันนับแต่วนั ที;ธนาคารได้รับแจ้ง
2. ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า ความรับผิดของธนาคารในการให้บริ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี4
(1) ธนาคารปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตามคําสัง; โอนเงินจนเป็ นเหตุให้ผรู ้ ับเงินไม่ได้รับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ภายในเวลา
ที;กาํ หนด เว้นแต่ความเสี ยหายนั4นเกิดจากผูใ้ ช้บริ การมีเงินในบัญชีไม่พอ หรื อผูใ้ ช้บริ การไม่มีหรื อถูกระงับการใช้วงเงินสิ นเชื;อกับธนาคาร หรื อการ
โอนเงินจะเป็ นผลให้ยอดเงินเกินกว่าวงเงินสิ นเชื;อที;ตกลงไว้กบั ธนาคาร หรื ออยูร่ ะหว่างดําเนินการทางกฎหมาย หรื อธนาคารได้แจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การ
ทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินอยูแ่ ล้วก่อนหรื อในขณะทํารายการโอนเงิน หรื อผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื;อนไขหรื อข้อตกลงกับธนาคาร หรื อ
เป็ นเหตุสุดวิสยั
(2) ธนาคารมิได้ปฏิบตั ิตามคําสัง; อายัดชื;อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผูใ้ ช้บริ การ และต่อมาเกิดรายการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข4 ึน
(3) ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบชื; อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผูใ้ ช้บริ การและเกิดรายการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึ4น
(4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผูใ้ ช้บริ การ
3. ภายใต้ขอ้ 2. ข้างต้น ในกรณี ที;มีความเสี ยหายใดๆเกิดขึ4นแก่ธนาคารอันเนื; องมาจากการใช้บริ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ของ
ผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสี ยหายต่างๆ ที;เกิดขึ4นทั4งหมดให้แก่ธนาคารโดยสิ4นเชิง และไม่มีเงื;อนไขแต่อย่างใดทั4งสิ4น
4. ผูใ้ ช้บริ การตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การที;เกี;ยวข้องกับการใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart
Connect รวมทั4ง บริ การอื;นใดที;ผใู ้ ช้บริ การได้สมัครใช้บริ การผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ตามที;ธนาคาร
ประกาศกําหนด และแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบผ่านช่องทางการให้บริ การต่างๆของธนาคาร
เงือนไขและข้ อตกลงสําหรับการใช้ บริการบริการ Thanachart iNet และ/หรือบริการ Thanachart Connect
1. หลักเกณฑ์และเงื;อนไขในการให้บริ การ
1.1 ธนาคารตกลงให้บริ การผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต โดยธนาคารได้จดั ทําเว็ปไซต์ธนชาต (Thanachartbank.co.th) สําหรับการ
ให้บริ การ Thanachart iNet (ต่อไปนี4 จะเรี ยกว่า “บริการ Thanachart iNet”) และจัดทําแอพพลิเคชัน; สําหรับโทรศัพท์เคลื;อนที; รวมถึง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที;รองรับการใช้บริ การ (ต่อไปนี4 จะเรี ยกว่า “บริการ Thanachart Connect”) เพื;อให้บริ การธุรกรรมทางการเงิน บริ การ
ต่างๆเกี;ยวกับบัญชีเงิ นฝาก และผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร เช่น การแสดงรายการบัญชี โอนเงิน ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ บริ การซื4 อขายและ
สับเปลี;ยนหน่วยลงทุน บริ การทางการเงินอื;นๆที;ธนาคารจะกําหนดขึ4นในภายหน้า และเพื;อนําเสนอรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และเพื;อ
เป็ นช่องทางเพิ;มเติมในการติดต่อสื; อสารกับผูใ้ ช้บริ การ
1.2 ผูใ้ ช้บริ การสามารถสมัครใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ผ่านสาขาของธนาคาร หรื อ
สมัครใช้บริ การผ่านช่องทางอื;นตามวิธีการที;ธนาคารกําหนด ผูท้ ี;ไม่ได้สมัครใช้บริ การผ่านสาขาธนาคารอาจไม่สามารถใช้บริ การธุรกรรมบาง
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ประเภทได้ดว้ ยเงื; อนไขบางประการ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ช้บริ การสามารถสมัครใช้บริ การประเภทต่างๆเพิ;มเติม ได้โดยสมัครใช้บริ การผ่านสาขา
ธนาคาร หรื อช่องทางอื;นที;ธนาคารกําหนดต่อไป
1.3 ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การโอนเงินผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ภายใต้เงื;อนไข
และวงเงินที;ธนาคารกําหนด ดังนี4
1.3.1 กรณี โอนเงินระหว่างบัญชีของผูใ้ ช้บริ การเอง ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การโอนเงินได้โดยไม่จาํ กัดวงเงิน
1.3.2 กรณี โอนเงินต่างพื4นที; ข้ามจังหวัด หรื อนอกเขตกรุ งเทพฯ สําหรับภายในธนาคารและระหว่างธนาคารกับธนาคารอื;น
ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนี ยมจากผูใ้ ช้บริ การตามที; ธนาคารกําหนดและผูใ้ ช้บริ การจะสามารถทํารายการภายในวงเงิ นที; ธนาคารกําหนดไว้ตาม
ประกาศที;เกี;ยวข้องของธนาคาร
1.3.3 กรณี โอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารจะให้บริ การเฉพาะการใช้บริ การผ่านบริ การ Thanachart iNet เท่านั4น โดย
ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนี ยมสําหรับการให้บริ การดังกล่าวจากผูใ้ ช้บริ การในอัตราตามที;ธนาคารกําหนดและสามารถทํารายการได้ในวงเงินและ
เงื;อนไขที;ธนาคารกําหนดไว้ตามประกาศที;เกี;ยวข้องกับบริ การนั4นๆของธนาคาร
1.3.4 กรณี โอนเงินเพื;อชําระค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ นค้า/บริ การ (Bill Payment) ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การได้เฉพาะการ
ชําระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ นค้า/บริ การที;ผใู ้ ห้บริ การสาธารณูปโภค ผูข้ ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวมีขอ้ ตกลงกับธนาคาร และธนาคาร
จะคิดค่าธรรมเนียมจากผูใ้ ช้บริ การตามที;ธนาคารกําหนด
1.3.5 ผูใ้ ช้บริ การสามารถทํารายการได้ทุกวันตลอด 24 ชัว; โมง สําหรับการทํารายการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร
และการทํารายการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกับธนาคารอื;น เว้นแต่กรณี ที;ธนาคารไม่สามารถให้บริ การได้ธนาคารจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ
ล่วงหน้า หรื อในกรณี ที;ระบบดําเนิ นการปรับปรุ ง แก้ไขระหว่างวัน ซึ; งในช่วงเวลาดังกล่าวผูใ้ ช้บริ การจะไม่สามารถทํารายการได้ (โปรดศึกษา
ข้อมูลการให้บริ การที; FAQ)
1.3.6 ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิได้รับหลักฐานการโอนเงินเมื;อมีการโอนเงินแล้ว โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถตรวจสอบรายงานการทํา
ธุรกรรมได้ตามช่องทางที;ได้ใช้บริ การ และ/หรื อธนาคารจะส่งรายงานดังกล่าวในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง E-mail ของผูใ้ ช้บริ การ โดย
ผูใ้ ช้บริ การจะสามารถพิมพ์รายงานนั4นไว้เป็ นหลักฐานการโอนเงินได้ และสามารถเรี ยกดูรายงานโอนเงินดังกล่าวย้อนหลังได้ผ่านทางช่องทางที;
ผูใ้ ช้บริ การได้ใช้บริ การ
1.3.7 ในกรณี ที;มีการทํารายการโอนเงินผ่านบริ การ Thanachart iNet ไว้ล่วงหน้า ผูใ้ ช้บริ การสามารถยกเลิกรายการดังกล่าว
ได้เองผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของธนาคาร
1.3.8 บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect เป็ นเพียงช่องทางในการแสดงผลข้อมูลจากระบบต่างๆ
ของธนาคารที; เกี; ยวข้อง หากมีขอ้ โต้แย้งที; เกิ ดขึ4นในการแสดงผลข้อมูลดังกล่าว ผูใ้ ช้บริ การสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที;สาขาธนาคาร หรื อ
Contact Center
หลักเกณฑ์เกี;ยวกับการใช้รหัสประจําตัว (Password)
2.1 ในกรณี ที;ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสมัค รใช้บริ ก ารผ่านสาขา ผูใ้ ช้บ ริ ก ารต้องเก็บ รั ก ษาเลขรหัส ประจํา ตัว แรกเข้า (“Temporary
Username”) และ รหัสผ่านแรกเข้า (“Temporary Password”) สําหรับการเข้าระบบครั4งแรกไว้เป็ นความลับเฉพาะตัวโดยจะไม่แจ้งให้ผูใ้ ดทราบ
ในกรณี Temporary Username และ/หรื อ Temporary Password สู ญหายหรื อมีบุคคลอื;นล่วงรู ้ก่อนการเข้าสู่ ระบบครั4งแรก ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้ง
ระงับทันที โดยสามารถติดต่อได้ที;ทุกสาขาของธนาคารหรื อช่ องทางที; ธนาคารกําหนด และธนาคารจะระงับ Temporary Username และ
Temporary Password ให้ทนั ที โดยผูใ้ ช้บริ การจะได้รับTemporary Username และTemporary Password ใหม่
ทั4งนี4 หลังจากผูใ้ ช้บริ การทําการสมัครใช้บริ การแล้วต้องทําการ Log in (First time log in) โดย ใช้ Temporary Username
และTemporary Password ที;ธนาคารกําหนดให้ภายใน 15 วัน สําหรับบริ การ Thanacahrt iNet และภายใน 48 ชัว; โมงสําหรับบริ การ Thanachart
Connect นับจากวันที; ได้ทาํ การสมัคร หากเกิ นจากเวลาที; กาํ หนดดังกล่าวผูใ้ ช้บริ การจะต้องทําการขอ Temporary Username และTemporary
Password เพื;อสมัครใช้บริ การใหม่เท่านั4น
2.
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2.2 กรณี ที;ผูใ้ ช้บริ การสมัครใช้บริ การผ่านช่องทางอื;นๆที; ธนาคารกําหนด ผูใ้ ช้บริ การจะได้รับชื; อผูใ้ ช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ผ่านช่องทางอื;นๆที;ธนาคารกําหนดซึ; งผูใ้ ช้บริ การอาจจะไม่สามารถใช้บริ การธุรกรรมบางประเภทได้ ทั4งนี4 การเก็บรักษา
รหัสผ่าน (Password) ให้เป็ นไปตามข้อ 2.1
2.3 ผูใ้ ช้บริ การต้องเก็บรักษาชื; อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และรหัสแบบใช้งานครั4งเดี ยว (One Time
Password (OTP)) ที;ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ไว้เป็ นความลับเฉพาะตัวเท่านั4น และไม่แจ้งให้ผูใ้ ดทราบ ในกรณี ที;มีบุคคลอื;นล่วงรู ้รหัสผ่าน
(Password) หรื อผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะเปลี;ยนรหัสผ่าน (Password) ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งอายัดชื; อผูใ้ ช้งาน(Username) และรหัสผ่าน
(Password) ได้ ณ ช่องทางตามที;ทางธนาคารกําหนด และมีสิทธิเปลี;ยนรหัสผ่าน (Password) ตนเองเมื;อใดก็ได้ผา่ นทางเว็ปไซต์ หรื อตามวิธีอื;นใด
ที;ธนาคารกําหนด
2.4 กรณี เกิดรายการโอนเงินผ่านบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเนื;องจาก ชื;อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของ
ผูใ้ ช้บริ การสู ญหายหรื อถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริ การยินยอมรั บผิดตามจํานวนเงิ นโอนนั4นที; เกิ ดก่อนธนาคารจะดําเนิ นการอายัดหรื อระงับรหัส
ดังกล่าวแล้วเสร็ จ
2.5 ในกรณี ที;ผูใ้ ช้บริ การใช้รหัสผ่าน (Password) ผิดเกิ น 5 ครั4ง ธนาคารจะระงับการใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อ
บริ การ Thanachart Connect ทันทีเป็ นการชัว; คราว และในกรณี น4 ี หากผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะใช้บริ การต่อไป ผูใ้ ช้บริ การจะต้องดําเนิ นการติดต่อ
กับธนาคารเพื;อยืน; คําขอ Reset Password
2.6 ผูใ้ ช้บริ การจะไม่นาํ โทรศัพท์เคลื;อนที;หรื ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที;มีการดัดแปลงระบบปฏิบตั ิการมาใช้กบั แอพพลิเคชัน;
ของธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริ การรับทราบว่าการดําเนิ นการดังกล่าวอาจมีผลทําให้เกิดความเสี; ยงต่อการโจรกรรมข้อมูล ทั4งนี4 ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า
กรณี ที;มีการนําอุปกรณ์ดงั กล่าวมาใช้งาน หากเกิดความเสี ยหายใดๆแก่ผใู ้ ช้บริ การ ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆที;เกิดขึ4น
2.7 ผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการกระทําใดๆ โดยผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ของธนาคารไม่
ว่าจะเกี; ยวกับบัญชี ประเภทใดๆ ของผูใ้ ช้บริ การหรื อไม่ก็ตาม หากได้กระทําไปโดยใช้ชื;อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของ
ผูใ้ ช้บริ การ ประกอบกับวิธีการหรื อเงื;อนไขของการใช้บริ การประเภทนั4นตามที;ธนาคารกําหนดเกี;ยวกับการใช้บริ การถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ผูกพัน
ผูใ้ ช้บริ การ โดยผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งทําหรื อลงลายมือชื;อในเอกสารใดๆเพื;อเป็ นหลักฐานในการนั4นอีก และผูใ้ ช้บริ การยินยอมรับผิดชอบในการ
กระทําดังกล่าวเสมือนหนึ;งว่าผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูก้ ระทําด้วยตนเอง ทั4งนี4ไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะเกิดขึ4นโดยผูใ้ ช้บริ การหรื อไม่ก็ตาม ผูใ้ ช้บริ การ
ยอมรั บว่า บันทึ ก หลักฐาน หรื อเอกสารใดๆก็ตามที; ธนาคารได้จดั ทําขึ4 นอันเนื; องมาจากการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การนั4นมีความถูกต้องทุ ก
ประการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้ผใู ้ ช้บริ การลงลายมือชื;อ หรื อตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด
3. หลักเกณฑ์ความรับผิด
3.1 เว้นแต่ที;กาํ หนดไว้ในข้อตกลงนี4 ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า ธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ อันเกิ ดแก่
ผูใ้ ช้บริ การไม่วา่ จะโดยประการใดอันเนื;องมาจากการใช้บริ การผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ของธนาคาร
3.2 ในกรณี ที;ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรื อระบบไฟฟ้ า หรื อระบบการติดต่อสื; อสารขัดข้องเป็ นเหตุให้บริ การของธนาคาร
ขัดข้องจนผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถใช้ หรื อรับบริ การได้แล้ว ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะไม่ยกเอาสาเหตุขดั ข้องดังกล่าวเรี ยกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่
ประการใดทั4งสิ4น
4. กรณี ผใู ้ ช้บริ การนํารู ปภาพ สัญลักษณ์หรื อเครื; องหมายใดๆ ของบุคคลอื;นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อโดยผิดกฏหมายผ่านช่อง
ทางการให้บริ การต่างๆของธนาคาร ผูใ้ ช้บริ การตกลงรับผิดชอบในความเสี ยหายที;เกิดขึ4นทั4งหมด โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี;ยวข้องใดๆ ในการ
กระทําดังกล่าวและหากธนาคารได้รับความเสี ยหายใดๆ ผูใ้ ช้บริ การตกลงชดใช้ค่าเสี ยหายที;เกิดขึ4นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
5. ผูใ้ ช้บริ การอาจระงับ หรื อยกเลิกการใช้บริ การ Thanachart iNet และ Thanachart Connect ได้โดยการติ ดต่อหรื อสอบถาม
รายละเอียดเพิ;มเติมและดําเนินการระงับ หรื อยกเลิกการใช้บริ การ ได้ ณ ที;ทาํ การสาขาของธนาคารทุกสาขา หรื อช่องทางอื;นที;ธนาคารกําหนด
6. กรณี ที;การใช้บริ การมีผลให้ตอ้ งมีการหักเงิน โอนเงิน หรื อดําเนินการใดๆ กับบัญชีเงินฝาก เงินกู้ หรื อบัตรเครดิต หรื อบัญชีกองทุน
ของผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนิ นการดังกล่าวกับบัญชี ทุกประเภทของผูใ้ ช้บริ การที; มีอยู่กบั ธนาคารตามข้อกําหนด
เงื;อนไข และวิธีการที;ธนาคารกําหนดได้ทนั ที ในกรณี ที;เงินในบัญชีดงั กล่าวไม่พอให้ธนาคารดําเนินการหักเงินหรื อโอนเงิน ผูใ้ ช้บริ การตกลงให้
ธนาคารยกเลิกคําสัง; หักเงินหรื อโอนเงินในคราวนั4นได้ทนั ที
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7. ในกรณี เลขที; บัญชี ของผูใ้ ช้บริ การ/หรื อบัญชี ใดๆ ที; ผูใ้ ช้บริ การได้ทาํ รายการผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อ บริ การ
Thanachart Connectได้เปลี;ยนแปลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อกําหนด และเงื; อนไขตามคําขอนี4 ยงั คงมีผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีที;เปลี;ยนแปลง
เลขที;น4 นั ด้วยทุกประการ
8. ในการส่งเอกสารหรื อหนังสื อ การแจ้งหรื อการบอกกล่าวใดๆเกี;ยวกับบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect
ให้ผูใ้ ช้บริ การ นอกจากการส่ งทางไปรษณี ยห์ รื อให้คนนําส่ งตามที;อยู่ที;ผูใ้ ช้บริ การแจ้งแก่ธนาคารแล้ว ธนาคารอาจส่ งทาง E-mail ตาม E-mail
address ที;ผใู ้ ช้บริ การแจ้งให้ธนาคารทราบ หรื อส่งทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื;อนที;ที;ผูใ้ ช้บริ การแจ้งให้ธนาคารทราบ หรื อช่องทางอื;น
ใดที;ธนาคารเห็นสมควร และให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับทราบข้อความในเอกสาร หรื อหนังสื อนั4นแล้ว
9. ผูใ้ ช้บริ การยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามเงื;อนไขการใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ตามที;
กําหนดในข้อตกลงนี4และที;ปรากฏในหน้าเว็ปไซต์และหรื อแอพพลิเคชัน; ของธนาคาร รวมทั4งคู่มือและ/หรื อเอกสารใดๆที;เกี;ยวกับการใช้บริ การที;
ธนาคารจะประกาศ หรื อเผยแพร่ ทั4งที;มีอยูใ่ นขณะนี4 และที;จะเพิ;มเติม หรื อเปลี;ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ทั4งนี4 ให้ถือว่าข้อตกลง เงื;อนไข รวมทั4ง
คู่มือและ/หรื อเอกสารใดๆที;เกี;ยวกับการใช้บริ การดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ;งของข้อตกลงและเงื;อนไขการให้บริ การนี4ดว้ ย
ในกรณี ที;ธนาคารตกลงให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถสมัครใช้บริ การอื;นๆของธนาคารได้โดยผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อ
Thanachart Connect แทนการลงลายมือชื;อในคําขอใช้บริ การธนาคาร หากผูใ้ ช้บริ การสมัครใช้บริ การผ่านช่องทางดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ช้บริ การตกลง
ผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื;อนไขและข้อตกลงของบริ การดังกล่าวทุกประการ
10. ธนาคารมีสิทธิ แก้ไขเปลี;ยนแปลง หรื อเพิ;มเติมเงื;อนไขและข้อตกลงการให้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart
Connect ได้ตามที;ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยประกาศหรื อแจ้งการเปลี;ยนแปลง
ดังกล่าวไว้ ณ สาขาของธนาคาร หรื อหน้าเว็ปไซต์ของธนาคาร หรื อ แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบตามวิธีการที;ระบุไว้ในเงื;อนไขและข้อตกลงนี4
ในกรณี ที;การแก้ไขเปลี;ยนแปลง หรื อเพิ;มเติมเงื;อนไขและข้อตกลงการให้บริ การดังกล่าวมีผลให้ผูใ้ ช้บริ การต้องเสี ยค่าใช้จ่าย หรื อ
มีภาระความรับผิดชอบเพิ;มขึ4น หากธนาคารไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านการแก้ไขเปลี;ยนแปลง หรื อเพิ;มเติมเงื; อนไขและข้อตกลงการให้บริ การ
ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์ จากผูใ้ ช้บริ การภายใน 15 วันนับจากวันที; ธนาคารประกาศหรื อแจ้งการเปลี; ยนแปลงให้ผูใ้ ช้บริ การทราบ ให้ถือว่า
ผูใ้ ช้บริ การยินยอมผูกพันตามเงื;อนไขและข้อตกลงการให้บริ การที;มีการเปลี;ยนแปลง แก้ไข เพิ;มเติมดังกล่าวทุกประการ
11. ธนาคารมีสิทธิที;จะระงับ หรื อยกเลิกการให้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect เมื;อใดก็ได้ได้โดยแจ้งให้
ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณี ที;ธนาคารเห็ นว่ามีการใช้บริ การหรื อการสมัคร Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ
Thanachart Connect ในกิจการหรื อธุรกรรมที;มีลกั ษณะผิดปกติที;อาจเป็ 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 180วัน หรื อมี
เหตุจาํ เป็ นอื; นใดที; ธนาคารไม่ส ามารถแจ้งล่ วงหน้าได้ ธนาคารมี สิ ทธิ ระงับหรื อ ยกเลิ กการให้บริ ก าร Thanachart iNet และ/หรื อ บริ การ
Thanachart Connect โดยธนาคารจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบโดยเร็ ว
12. เงื;อนไขและข้อตกลงการใช้บริ การนี4ให้ถือเป็ นส่วนหนึ;งของข้อตกลงการใช้บริ การธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงินฝากที;ใช้กบั บริ การ
Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect
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