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 มีการทํา
รายการผิดพลาด ผูใ้ ช้บริ การจะต้องนําข้อมูลเกี;ยวกับวันและเวลาที;ทาํ รายการ สถานที;หรื อช่อทางที;ทาํ รายการ เลขที;
บัญชีที;เกี;ยวข้องของผูใ้ ช้บริ การ และผูอ้ ื;นที;เกี;ยวข้อง ประเภทของรายการ และจํานวนเงินที;โอน พร้อมทั4งรหัสอ้างอิง
(reference number) ของรายการดังกล่าวมาติดต่อธนาคารทันที ทั4งนี4 ธนาคารจะดําเนิ นการตรวจสอบข้อผิดพลาด
ดังกล่าวพร้อมทั4งดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เสร็ จสิ4นภายใน 30 วันนับแต่วนั ที;ธนาคารได้รับแจ้ง
2. ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า ความรับผิดของธนาคารในการให้บริ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี4
(1) ธนาคารปฏิ บัติหรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ ตามคําสั;งโอนเงิ นจนเป็ นเหตุให้ผูร้ ั บเงิ นไม่ได้รับโอนเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที;กาํ หนด เว้นแต่ความเสี ยหายนั4นเกิดจากผูใ้ ช้บริ การมีเงินในบัญชีไม่พอ หรื อผูใ้ ช้บริ การ
ไม่มีหรื อถูกระงับการใช้วงเงินสิ นเชื;อกับธนาคาร หรื อการโอนเงินจะเป็ นผลให้ยอดเงินเกินกว่าวงเงินสิ นเชื;อที;ตกลง
ไว้กบั ธนาคาร หรื ออยูร่ ะหว่างดําเนิ นการทางกฎหมาย หรื อธนาคารได้แจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การทราบถึงความขัดข้องของ
การโอนเงินอยูแ่ ล้วก่อนหรื อในขณะทํารายการโอนเงิน หรื อผูใ้ ช้บริ การปฏิบตั ิผิดเงื;อนไขหรื อข้อตกลงกับธนาคาร
หรื อเป็ นเหตุสุดวิสยั
(2) ธนาคารมิได้ปฏิ บตั ิตามคําสั;งอายัดชื; อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผูใ้ ช้บริ การ
และต่อมาเกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข4 ึน
(3) ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบชื; อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผูใ้ ช้บริ การและเกิ ด
รายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบขึ4น
(4) เกิดรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของผูใ้ ช้บริ การ
3. ภายใต้ขอ้ 2. ข้างต้น ในกรณี ที;มีความเสี ยหายใดๆเกิดขึ4นแก่ธนาคารอันเนื; องมาจากการใช้บริ การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ของผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสี ยหายต่างๆ ที; เกิดขึ4นทั4งหมดให้แก่ธนาคาร
โดยสิ4นเชิง 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 อ
บริ การ Thanachart Connect ตามที;ธนาคารประกาศกําหนด และแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบผ่านช่องทางการให้บริ การ
ต่างๆของธนาคาร
เงือนไขและข้ อตกลงสําหรับการใช้ บริการบริการ Thanachart iNet และ/หรือบริการ Thanachart Connect
1. หลักเกณฑ์และเงื;อนไขในการให้บริ การ
1.1 ธนาคารตกลงให้ บ ริ การผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยธนาคารได้ จั ด ทํ า เว็ ป ไซต์ ธ นชาต
(Thanachartbank.co.th) สําหรับการให้บริ การ Thanachart iNet (ต่อไปนี4 จะเรี ยกว่า “บริการ Thanachart iNet”)
และจัดทําแอพพลิเคชัน; สําหรับโทรศัพท์เคลื;อนที; รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที;รองรับการใช้บริ การ (ต่อไปนี4 จะ
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เรี ยกว่า “บริการ Thanachart Connect”) เพื;อให้บริ การธุรกรรมทางการเงิน บริ การต่างๆเกี;ยวกับบัญชีเงินฝาก และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร เช่น การแสดงรายการบัญชี โอนเงิ น ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ บริ การซื4 อขายและ
สับเปลี;ยนหน่ วยลงทุน บริ การทางการเงิ นอื;นๆที; ธนาคารจะกําหนดขึ4นในภายหน้า และเพื;อนําเสนอรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และเพื;อเป็ นช่องทางเพิ;มเติมในการติดต่อสื; อสารกับผูใ้ ช้บริ การ
1.2 ผูใ้ ช้บริ การสามารถสมัครใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ผ่าน
สาขาของธนาคาร หรื อสมัครใช้บริ การผ่านช่องทางอื;นตามวิธีการที;ธนาคารกําหนด ผูท้ ี;ไม่ได้สมัครใช้บริ การผ่าน
สาขาธนาคารอาจไม่สามารถใช้บริ การธุ รกรรมบางประเภทได้ด้วยเงื; อนไขบางประการ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถสมัครใช้บริ การประเภทต่างๆเพิ;มเติมได้โดยสมัครใช้บริ การผ่านสาขาธนาคาร หรื อช่องทางอื;นที;ธนาคาร
กําหนดต่อไป
1.3 ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การโอนเงิ นผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart
Connect ภายใต้เงื;อนไขและวงเงินที;ธนาคารกําหนด ดังนี4
1.3.1 กรณี โอนเงินระหว่างบัญชีของผูใ้ ช้บริ การเอง ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การโอนเงินได้โดยไม่
จํากัดวงเงิน
1.3.2 กรณี โอนเงินต่างพื4นที; ข้ามจังหวัด หรื อนอกเขตกรุ งเทพฯ สําหรับภายในธนาคารและระหว่าง
ธนาคารกับ ธนาคารอื; น ธนาคารจะคิ ด ค่ าธรรมเนี ย มจากผูใ้ ช้บ ริ ก ารตามที; ธนาคารกํา หนดและ
ผูใ้ ช้บริ การจะสามารถทํารายการภายในวงเงิ น ที; ธนาคารกําหนดไว้ตามประกาศที; เกี; ยวข้องของ
ธนาคาร
1.3.3
กรณี โอนเงิ น ระหว่างประเทศ ธนาคารจะให้บ ริ ก ารเฉพาะการใช้บริ การผ่านบริ การ
Thanachart iNet เท่านั4น โดยธนาคารจะคิ ดค่าธรรมเนี ยมสําหรั บการให้บริ การดังกล่าวจาก
ผูใ้ ช้บริ การในอัตราตามที;ธนาคารกําหนดและสามารถทํารายการได้ในวงเงินและเงื;อนไขที;ธนาคาร
กําหนดไว้ตามประกาศที;เกี;ยวข้องกับบริ การนั4นๆของธนาคาร
1.3.4 กรณี โอนเงิ นเพื;อชําระค่าสาธารณู ปโภค ค่าสิ นค้า/บริ การ (Bill Payment) ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถใช้บ ริ การได้เ ฉพาะการชํา ระเงิ น ค่ า สาธารณู ป โภค ค่ า สิ น ค้า /บริ การที; ผู ้ใ ห้ บ ริ การ
สาธารณู ป โภค ผูข้ ายสิ น ค้า หรื อผูใ้ ห้บริ ก ารดัง กล่า วมี ขอ้ ตกลงกับธนาคาร และธนาคารจะคิ ด
ค่าธรรมเนียมจากผูใ้ ช้บริ การตามที;ธนาคารกําหนด
1.3.5 ผูใ้ ช้บริ การสามารถทํารายการได้ทุกวันตลอด 24 ชัว; โมง สําหรับการทํารายการโอนเงิ น
ระหว่างบัญชีภายในธนาคารและการทํารายการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกับธนาคารอื;น เว้นแต่
กรณี ที;ธนาคารไม่สามารถให้บริ การได้ธนาคารจะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า
1.3.6 ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิได้รับหลักฐานการโอนเงินเมื;อมีการโอนเงินแล้ว โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถ
ตรวจสอบรายงานการทําธุ รกรรมได้ตามช่ องทางที; ได้ใช้บริ การ และ/หรื อธนาคารจะส่ งรายงาน
ดังกล่าวในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ไปยัง E-mail ของผูใ้ ช้บริ การ โดยผูใ้ ช้บริ การจะสามารถ
พิมพ์รายงานนั4นไว้เป็ นหลักฐานการโอนเงินได้ และสามารถเรี ยกดูรายงานโอนเงินดังกล่าวย้อนหลัง
ได้ผา่ นทางช่องทางที;ผใู ้ ช้บริ การได้ใช้บริ การ
1.3.7 ในกรณี ที;มีการทํารายการโอนเงิ นผ่านบริ การ Thanachart iNet ไว้ล่วงหน้า ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถยกเลิกรายการดังกล่าวได้เองผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของธนาคาร
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1.3.8 บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect เป็ นเพียงช่องทางในการ
แสดงผลข้อมูลจากระบบต่างๆของธนาคารที; เกี; ยวข้อง หากมี ขอ้ โต้แย้งที; เกิ ดขึ4นในการแสดงผล
ข้อมูลดังกล่าว ผูใ้ ช้บริ การสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที;สาขาธนาคาร หรื อ Contact Center
2.

หลักเกณฑ์เกี;ยวกับการใช้รหัสประจําตัว (Password)
2.1 ในกรณี ที;ผใู ้ ช้บริ การสมัครใช้บริ การผ่านสาขา ผูใ้ ช้บริ การต้องเก็บรักษาเลขรหัสประจําตัวแรกเข้า
(“Temporary Username”) และ รหัสผ่านแรกเข้า (“Temporary Password”) สําหรับการเข้าระบบครั4งแรกไว้
เป็ นความลับเฉพาะตัวโดยจะไม่แจ้งให้ผูใ้ ดทราบ ในกรณี Temporary Username และ/หรื อ Temporary
Password สู ญหายหรื อมีบุคคลอื;นล่วงรู ้ก่อนการเข้าสู่ ระบบครั4งแรก ผูใ้ ช้บริ การต้องแจ้งระงับทันที โดย
สามารถติดต่อได้ที;ทุกสาขาของธนาคารหรื อช่องทางที; ธนาคารกําหนด และธนาคารจะระงับ Temporary
Username และ Temporary Password ให้ทันที โดยผูใ้ ช้บริ การจะได้รับTemporary Username และ
Temporary Password ใหม่
ทั4งนี4 หลังจากผูใ้ ช้บริ การทําการสมัครใช้บริ การแล้วต้องทําการ Log in (First time log in) โดย ใช้
Temporary Username และTemporary Password ที; ธ นาคารกําหนดให้ภายใน 15 วัน สํา หรั บ บริ ก าร
Thanacahrt iNet และภายใน 48 ชัว; โมงสําหรับบริ การ Thanachart Connect นับจากวันที;ได้ทาํ การสมัคร หาก
เกินจากเวลาที;กาํ หนดดังกล่าวผูใ้ ช้บริ การจะต้องทําการขอ Temporary Username และTemporary Password
เพื;อสมัครใช้บริ การใหม่เท่านั4น
2.2 กรณี ที;ผูใ้ ช้บริ การสมัครใช้บริ การผ่านช่องทางอื;นๆที;ธนาคารกําหนด ผูใ้ ช้บริ การจะได้รับชื;อผูใ้ ช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านช่องทางอื;นๆที;ธนาคารกําหนดซึ; งผูใ้ ช้บริ การอาจจะไม่สามารถ
ใช้บริ การธุรกรรมบางประเภทได้ ทั4งนี4การเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ให้เป็ นไปตามข้อ 2.1
2.3 ผูใ้ ช้บริ การต้องเก็บรักษาชื;อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และรหัสแบบใช้งานครั4ง
เดียว (One Time Password (OTP)) ที;ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ไว้เป็ นความลับเฉพาะตัวเท่านั4น และไม่
แจ้งให้ผูใ้ ดทราบ ในกรณี ที;มีบุคคลอื; นล่วงรู ้ รหัสผ่าน (Password) หรื อผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะเปลี; ยน
รหัสผ่าน (Password) ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งอายัดชื;อผูใ้ ช้งาน(Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ ณ
ทุกสาขาของธนาคาร และมีสิทธิเปลี;ยนรหัสผ่าน (Password) ตนเองเมื;อใดก็ได้ผา่ นทางเว็ปไซต์ หรื อตามวิธี
อื;นใดที;ธนาคารกําหนด
2.4 กรณี เกิ ดรายการโอนเงินผ่านบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ อันเนื; องจาก ชื; อผูใ้ ช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ของผูใ้ ช้บริ การสูญหายหรื อถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริ การยินยอมรับผิดตามจํานวนเงินโอน
นั4นที;เกิดก่อนธนาคารจะดําเนินการอายัดหรื อระงับรหัสดังกล่าวแล้วเสร็ จ
2.5 ในกรณี ที;ผใู ้ ช้บริ การใช้รหัสผ่าน (Password) ผิดเกิน 5 ครั4ง ธนาคารจะระงับการใช้บริ การ Thanachart
iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ทันทีเป็ นการชัว; คราว และในกรณี น4 ี หากผูใ้ ช้บริ การประสงค์จะ
ใช้บริ การต่อไป ผูใ้ ช้บริ การจะต้องดําเนินการติดต่อกับธนาคารเพื;อยืน; คําขอ Reset Password
2.6 ผูใ้ ช้บริ การจะไม่นาํ โทรศัพท์เคลื;อนที;หรื ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที;มีการดัดแปลงระบบปฏิบตั ิการ
มาใช้กบั แอพพลิเคชัน; ของธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริ การรับทราบว่าการดําเนิ นการดังกล่าวอาจมีผลทําให้เกิ ด
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ความเสี; ยงต่อการโจรกรรมข้อมูล ทั4งนี4 ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า กรณี ที;มีการนําอุปกรณ์ดงั กล่าวมาใช้งาน หาก
เกิดความเสี ยหายใดๆแก่ผใู ้ ช้บริ การ ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆที;เกิดขึ4น
2.7 ผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่าการกระทําใดๆ โดยผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart
Connect ของธนาคารไม่วา่ จะเกี;ยวกับบัญชีประเภทใดๆ ของผูใ้ ช้บริ การหรื อไม่ก็ตาม หากได้กระทําไปโดย
ใช้ชื;อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผูใ้ ช้บริ การ ประกอบกับวิธีการหรื อเงื;อนไขของ
การใช้บริ การประเภทนั4นตามที;ธนาคารกําหนดเกี;ยวกับการใช้บริ การถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ผูกพันผูใ้ ช้บริ การ
โดยผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งทําหรื อลงลายมือชื;อในเอกสารใดๆเพื;อเป็ นหลักฐานในการนั4นอีก และผูใ้ ช้บริ การ
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวเสมือนหนึ; งว่าผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูก้ ระทําด้วยตนเอง ทั4งนี4 ไม่ว่าการ
กระทําดังกล่าวจะเกิดขึ4นโดยผูใ้ ช้บริ การหรื อไม่ก็ตาม ผูใ้ ช้บริ การยอมรับว่า บันทึก หลักฐาน หรื อเอกสาร
ใดๆก็ตามที;ธนาคารได้จดั ทําขึ4นอันเนื; องมาจากการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การนั4นมีความถูกต้องทุกประการ
โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้ผใู ้ ช้บริ การลงลายมือชื;อ หรื อตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด
3. หลักเกณฑ์ความรับผิด
3.1 เว้นแต่ที;กาํ หนดไว้ในข้อตกลงนี4 ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า ธนาคารไม่จาํ เป็ นต้องรั บผิดชอบในความ
เสี ย หายใดๆ อัน เกิ ด แก่ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารไม่ ว่า จะโดยประการใดอัน เนื; อ งมาจากการใช้บ ริ ก ารผ่า นบริ ก าร
Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ของธนาคาร
3.2 ในกรณี ที;ระบบคอมพิวเตอร์ ของธนาคาร หรื อระบบไฟฟ้ า หรื อระบบการติดต่อสื; อสารขัดข้องเป็ น
เหตุให้บริ การของธนาคารขัดข้องจนผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถใช้ หรื อรับบริ การได้แล้ว ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะ
ไม่ยกเอาสาเหตุขดั ข้องดังกล่าวเรี ยกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่ประการใดทั4งสิ4น
4. กรณี ผูใ้ ช้บริ การนํารู ปภาพ สัญลักษณ์หรื อเครื; องหมายใดๆ ของบุคคลอื;นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อโดยผิด
กฏหมายผ่านช่องทางการให้บริ การต่างๆของธนาคาร ผูใ้ ช้บริ การตกลงรับผิดชอบในความเสี ยหายที;เกิดขึ4นทั4งหมด โดย
ธนาคารไม่มีส่วนเกี;ยวข้องใดๆ ในการกระทําดังกล่าวและหากธนาคารได้รับความเสี ยหายใดๆ ผูใ้ ช้บริ การตกลงชดใช้
ค่าเสี ยหายที;เกิดขึ4นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
5. ผูใ้ ช้บริ การอาจระงับ หรื อยกเลิกการใช้บริ การ Thanachart iNet และ Thanachart Connect ได้โดยการติดต่อหรื อ
สอบถามรายละเอียดเพิ;มเติมและดําเนิ นการระงับ หรื อยกเลิกการใช้บริ การ ได้ ณ ที;ทาํ การสาขาของธนาคารทุกสาขา
หรื อช่องทางอื;นที;ธนาคารกําหนด
6. กรณี ที;การใช้บริ การมีผลให้ตอ้ งมีการหักเงิน โอนเงิน หรื อดําเนิ นการใดๆ กับบัญชีเงินฝาก เงินกู้ หรื อบัตรเครดิ ต
หรื อบัญชี กองทุ นของผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมให้ธนาคารดําเนิ นการดังกล่าวกับบัญชี ทุกประเภทของ
ผูใ้ ช้บริ การที;มีอยูก่ บั ธนาคารตามข้อกําหนด เงื;อนไข และวิธีการที;ธนาคารกําหนดได้ทนั ที ในกรณี ที;เงินในบัญชีดงั กล่าว
ไม่พอให้ธนาคารดําเนินการหักเงินหรื อโอนเงิน ผูใ้ ช้บริ การตกลงให้ธนาคารยกเลิกคําสัง; หักเงินหรื อโอนเงินในคราวนั4น
ได้ทนั ที
7. ในกรณี เลขที;บญ
ั ชีของผูใ้ ช้บริ การ/หรื อบัญชีใดๆ ที;ผูใ้ ช้บริ การได้ทาํ รายการผ่านบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อ
บริ การ Thanachart Connectได้เปลี;ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อกําหนด และเงื; อนไขตามคําขอนี4 ยงั คงมีผลใช้
บังคับสําหรับบัญชีที;เปลี;ยนแปลงเลขที;น4 นั ด้วยทุกประการ
8. ในการส่ งเอกสารหรื อหนังสื อ การแจ้งหรื อการบอกกล่าวใดๆเกี; ยวกับบริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ
Thanachart Connect ให้ผใู ้ ช้บริ การ นอกจากการส่ งทางไปรษณี ยห์ รื อให้คนนําส่ งตามที;อยูท่ ี;ผูใ้ ช้บริ การแจ้งแก่ธนาคาร
แล้ว ธนาคารอาจส่งทาง E-mail ตาม E-mail address ที;ผใู ้ ช้บริ การแจ้งให้ธนาคารทราบ หรื อส่ งทาง SMS ตามหมายเลข
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โทรศัพท์เคลื;อนที;ที;ผใู ้ ช้บริ การแจ้งให้ธนาคารทราบ หรื อช่องทางอื;นใดที;ธนาคารเห็นสมควร และให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การ
ได้รับทราบข้อความในเอกสาร หรื อหนังสื อนั4นแล้ว
9. ผูใ้ ช้บริ การยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ิตามเงื;อนไขการใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart
Connect ตามที;กาํ หนดในข้อตกลงนี4และที;ปรากฏในหน้าเว็ปไซต์และหรื อแอพพลิเคชัน; ของธนาคาร รวมทั4งคู่มือและ/
หรื อเอกสารใดๆที;เกี;ยวกับการใช้บริ การที; ธนาคารจะประกาศ หรื อเผยแพร่ ทั4งที;มีอยูใ่ นขณะนี4 และที;จะเพิ;มเติม หรื อ
เปลี;ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ทั4งนี4 ให้ถือว่าข้อตกลง เงื;อนไข รวมทั4งคู่มือและ/หรื อเอกสารใดๆที;เกี;ยวกับการใช้บริ การ
ดังกล่าวเป็ 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 การผ่าน
ช่องทางดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ช้บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามเงื;อนไขและข้อตกลงของบริ การดังกล่าวทุกประการ
10. ธนาคารมีสิทธิแก้ไขเปลี;ยนแปลง หรื อเพิ;มเติมเงื;อนไขและข้อตกลงการให้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อ
บริ การ Thanachart Connect ได้ตามที;ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน โดยประกาศหรื อแจ้งการเปลี;ยนแปลงดังกล่าวไว้ ณ สาขาของธนาคาร หรื อหน้าเว็ปไซต์ของธนาคาร
หรื อ แจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบตามวิธีการที;ระบุไว้ในเงื;อนไขและข้อตกลงนี4
ในกรณี ที;การแก้ไขเปลี;ยนแปลง หรื อเพิ;มเติมเงื; อนไขและข้อตกลงการให้บริ การดังกล่าวมีผลให้ผูใ้ ช้บริ การต้องเสี ย
ค่าใช้จ่าย หรื อมีภาระความรับผิดชอบเพิ;มขึ4น หากธนาคารไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านการแก้ไขเปลี;ยนแปลง หรื อเพิ;มเติม
เงื;อนไขและข้อตกลงการให้บริ การดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์จากผูใ้ ช้บริ การภายใน 15 วันนับจากวันที;ธนาคารประกาศ
หรื อแจ้งการเปลี;ยนแปลงให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การยินยอมผูกพันตามเงื;อนไขและข้อตกลงการให้บริ การ
ที;มีการเปลี;ยนแปลง แก้ไข เพิ;มเติมดังกล่าวทุกประการ
11. ธนาคารมีสิทธิที;จะระงับ หรื อยกเลิกการให้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect เมื;อใดก็
ได้ได้โดยแจ้งให้ผูใ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณี ที;ธนาคารเห็นว่ามีการใช้บริ การ Thanachart
iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect ในกิจการหรื อธุรกรรมที;อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อใช้ในธุรกรรมที;มี
ลักษณะผิดปกติ เป็ นการฉ้อฉล หรื อทุจริ ต หรื อผูใ้ ช้บริ การไม่ได้เข้าใช้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ
Thanachart Connect เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน หรื อมีเหตุจาํ เป็ นอื;นใดที;ธนาคารไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้
ธนาคารมีสิทธิ ระงับหรื อยกเลิกการให้บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect โดยธนาคาร
จะแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบโดยเร็ ว
12. เงื;อนไขและข้อตกลงการใช้บริ การนี4 ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ; งของข้อตกลงการใช้บริ การธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงิ น
ฝากที;ใช้กบั บริ การ Thanachart iNet และ/หรื อบริ การ Thanachart Connect
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