ข้ อตกลงและเงื่อนไข สำหรับ
“บัญชีเงินฝำกออมทรั พย์ KKP Start Saving”
ผู้ฝากซึ่งแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving (ซึ่งต่อไปนี ้จะ
เรี ยกว่า “บัญชีนี ้”) ตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื่อนไข สาหรับ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP
Start Saving (ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ข้ อตกลงนี ้”) กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี ้
จะเรี ยกว่า “ธนาคาร”) ดังต่อไปนี ้
1.

ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่า ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการเปิ ดบัญชีและรับฝากเงิน ในบัญชี นี ้
เฉพาะผู้ฝาก สัญชาติไทย อายุตงแต่
ั ้ 15 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปที่มีบญ
ั ชี TrueMoney Wallet และ
ทาการยืนยันตัวตนตามระดับที่ธนาคารกาหนดสาเร็จแล้ วเท่านัน้

2.

นอกจากที่ระบุไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อตกลงนี ผ้ ้ ูฝากตกลงและรับทราบว่าการทาธุรกรรม
และ/หรื อ การด าเนิ น การใดๆ รวมถึ ง การส่ ง ค าสั่ง ผ่ า นบัญ ชี นี จ้ ะต้ อ งด าเนิ น การผ่ า น
TrueMoney Wallet Application

3.

ผู้ฝ ากตกลงและรั บ ทราบว่ า ผู้ ฝากจะต้ อ งใช้ รหั ส ประจ ำตั ว อัน หมายถึ ง ลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง อุปกรณ์ เอกสาร หรื อสัญลักษณ์ อื่นใดที่สร้ าง
ขึ ้นอยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และให้ รวมถึงรหัสผ่านตามเงื่อนไขการให้ บริ การและนโยบาย
ส่วนบุคคลของผู้ให้ บริ การ TrueMoney Wallet และ/หรื อสัญลักษณ์อื่นใดที่ผ้ ฝู ากได้ กาหนด
ขึ ้นหรื อที่ธนาคารกาหนด เพื่อใช้ ยืนยันตัวตนและ/หรื อสร้ างนิติสมั พัน ธ์ ในการเปิ ดบัญชีนี ้
และ/หรื อการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีนี ้ผ่าน TrueMoney Wallet Application

4.

ผู้ฝากจะต้ องเก็บรหัสประจาตัวไว้ ในที่ปลอดภัยและเก็บไว้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คล
อื่นล่วงรู้และในการทาธุรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีนี ้ผู้ฝากจะต้ องกระทาด้ วยตนเองเท่านัน้
ก่อ นท าธุ ร กรรมในแต่ล ะครั ง้ ผู้ฝากจะต้ อ งท าการพิสูจ น์ ตัวตนผ่านรหัส ประจ าตัว ตาม
ช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยให้ ถือว่าการใช้ รหัสประจาตัวดังกล่าวเป็ นการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฝากให้ แก่ธนาคารอันถื อว่าเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรม
ครัง้ นัน้ ๆ โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ ว และตกลงให้ ธนาคารสามารถใช้ ข้อมูลการทาธุรกรรม
ดังกล่าวเป็ นต้ นฉบับเอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานทางกฎหมายในการพิสูจน์ว่าผู้ฝากได้
ทาธุรกรรมดังกล่าวนัน้ และใช้ ในการดาเนินการทางกฎหมายได้ ทุกประการ โดยผู้ฝากไม่

ต้ องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานในการนัน้ อีก เว้ นแต่ธนาคารจะได้ แจ้ ง
หรื อกาหนดไว้ ชดั เจน
หากมีการใช้ รหัสประจ าตัวของผู้ฝาก ไม่ว่ากระทาโดยผู้ฝากเอง หรื อบุคคลอื่นไม่ว่าโดย
ประการใดๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลงให้ ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็ นการดาเนินการโดยผู้
ฝากเองและผู้ฝากจะต้ องรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ
5.

ผู้ฝากรับทราบว่าบัญชีนี ้ต้ องเป็ นบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็ นเจ้ าของบัญชี และผู้ฝากมี
สิทธิเปิ ดบัญชีนี ้ได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน้

6.

บัญชีนี ้เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยผู้ฝากจะได้ รับภาพบัตรคู่ฝาก
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ให้ ไว้ กบั ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานการเปิ ดบัญชี

7.

บัญชีนี ้ไม่จากัดจานวนเงินขันต
้ ่าในการเปิ ดบัญชี

8.

ในกรณีที่ผ้ ฝู ากประสงค์ โอนเงิน/ถอนเงินจากบัญชีนี ้ หรื อใช้ บญ
ั ชีนี ้เพื่อการชาระค่าสินค้ า
และบริ การผ่าน TrueMoney Wallet Application ผู้ฝากตกลงให้ ธนาคารมีสิทธิดาเนินการ
หักเงินจากบัญชีนี ้ได้ ตามคาสัง่ ที่ผ้ ฝู ากทารายการผ่าน TrueMoney Wallet Application

9.

เว้ นแต่จะได้ มีการระบุไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อตกลงนี ้ ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าผู้ฝากไม่
สามารถสมัครใช้ บริการด้ านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ เช่น บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ บริการ Sweep in - out บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ
(KKP Smart Investment Service) บริการ KKP-e Banking สาหรับบัญชีนี ้ รวมถึงไม่
สามารถใช้ บญ
ั ชีนี ้เป็ นหลักประกันสินเชื่อได้

10. ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่า
(1) ผู้ฝากสามารถทาธุ รกรรมดังต่อไปนีผ้ ่าน TrueMoney Wallet Application โดยผู้
ให้ บริ การ TrueMoney Wallet จะเป็ นผู้ออกหลักฐานการทารายการให้ แก่ผ้ ฝู ากแทน
ธนาคาร
(ก) ฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ชาระค่าสินค้ าและบริ การจากบัญชีนี ้ และ/หรื อการทา
ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้นต่อไป
(2) ผู้ฝากสามารถทาธุรกรรมดังต่อไปนี ้ด้ วยตนเองผ่านสาขาของธนาคาร

(ก) ฝากเงิน ถอน/โอนเงิ นจากบัญชี ขอเอกสารแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
(Statement) ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้ เป็ นบัญชีที่มีสถานะ
ปกติ รวมถึงยกเลิกคาขอระงับการจ่ายเงินบัญชีนี ้ชัว่ คราว
(ข) สมัครใช้ บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ บริ การ KKP Smart SMS ใช้ เป็ นบัญชีรับ
โอนดอกเบี ้ย บริการ KKP พร้ อมเพย์ และ/หรื อบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้ มีขึ ้น
ต่อไป
11. เว้ นแต่จะได้ มีการระบุไว้ เป็ นการเฉพาะในข้ อตกลงนี ้ ในกรณี ที่ผ้ ฝู ากทาธุรกรรมและ/หรื อ
คาสัง่ ใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีนี ้ผ่าน TrueMoney Wallet Application แล้ ว ผู้ฝากตกลงรับทราบ
ว่าผู้ฝากจะไม่สามารถแก้ ไข ระงับ หรื อยกเลิกคาสัง่ ในภายหลังได้
12. ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการฝากเงิน ถอน/โอนเงิน
ชาระค่าสินค้ าและบริ การ จากบัญชีนี ้ผ่าน TrueMoney Wallet Application และ/หรื อสาขา
ธนาคารต่อเมื่ อผู้ฝ ากพิสูจ น์ ไ ด้ ว่า (ก) ธนาคารจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ หรื อ (ข) เกิ ด
รายการฝากเงิน ถอน/โอนเงิน ชาระค่าสินค้ าและบริ การ โดยมิชอบและมิใช่ความผิดหรื อ
การกระทาหรื องดเว้ นการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผู้ฝาก โดยธนาคารจะ
รั บผิ ดชอบไม่เ กิ นจ านวนเงิ น จากการท ารายการของผู้ฝากในแต่ละรายการที่ เกิ ดความ
เสียหายเท่านัน้
13. วงเงินสูงสุดในการทาธุรกรรมสาหรับบัญชีนี ้เป็ นไปตามวงเงินสูงสุดในการทาธุรกรรมที่
ธนาคารกาหนด ในแต่ละช่องทางที่ผ้ ฝู ากทารายการ ทังนี
้ ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ธนาคารจะประกาศให้ ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
14. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครัง้ ณ วันสิ ้นเดือนมิถนุ ายน และธันวาคม
ของทุกปี โดยธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยตามอัตราที่ระบุไว้ ในตารางที่ 1 ของประกาศอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากปัจจุบนั ของธนาคาร เป็ นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ ้นวัน ตามวิธีการ
คานวณดอกเบี ้ยที่ระบุด้านท้ ายของประกาศดังกล่าว
15. ในกรณีที่บญ
ั ชีนี ้ไม่มีรายการเคลื่อนไหวตังแต่
้ 12 เดือนขึ ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชี
น้ อยกว่า -1,000- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่ารักษาบัญชีเงินนี ้ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด

16. ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี ้ติดต่อกันเกินกว่า 60 วันนับจากวันที่เปิ ดบัญชี
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิ ดบัญชี โดยธนาคารไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบล่วงหน้ า
ก่อนดาเนินการดังกล่าว
17. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากปิ ดบัญชีนี ้ก่อนครบกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์
ในการคิดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริการเกี่ยวกับบัญชีนี ้
ตามอัตรา เงื่อนไข และตามช่องทางที่ธนาคารประกาศกาหนด
18. ผู้ฝากสามารถระงับการใช้ บญ
ั ชีนี ้ได้ โดยทาคาสัง่ ระงับการใช้ บญ
ั ชีชวั่ คราวผ่าน KKP
Contact center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 และ/หรื อช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร และสาหรับกรณีการปิ ดบัญชี ผู้ฝากจะต้ องแจ้ งความประสงค์ขอปิ ดบัญชีนี ้ที่
สาขาธนาคารในวันและเวลาทาการของธนาคาร
ในกรณี ที่ผ้ ูฝากแสดงความประสงค์ขอเปิ ดบัญชี นี ้ นอกจากผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงนี ้แล้ ว ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากและบริ การด้ านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กบั ธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “ข้ อตกลงหลัก”) โดยธนาคารจะนาส่งสาเนา
ข้ อตกลงนี ้และข้ อตกลงหลักให้ แก่ผ้ ฝู ากผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร
ผู้ฝากตกลงให้ ข้อตกลงนี ้ (รวมถึงที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไป (หากมี)) เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อตกลง
หลักด้ วย หากมีข้อความใดในข้ อตกลงนี ้ขัดหรื อแย้ งกับข้ อความในข้ อตกลงหลัก ผู้ฝากตกลงและรับทราบ
ว่าข้ อความตามข้ อตกลงนี ้จะใช้ เป็ นหลักในการบังคับและตีความ

