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ข้อตกลงและเง่ือนไข ส ำหรับ  

“บัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์ KKP Start Saving” 

 ผู้ฝากซึ่งแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  KKP Start Saving (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ
เรียกว่า “บญัชีนี”้) ตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามข้อตกลงและเงื่อนไข ส าหรับ “บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP 
Start Saving (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ข้อตกลงนี”้) กบัธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี ้
จะเรียกว่า “ธนาคาร”) ดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่า ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีและรับฝากเงินในบัญชีนี ้
เฉพาะผู้ฝาก สญัชาติไทย อายุตัง้แต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปที่มีบญัชี TrueMoney Wallet และ
ท าการยืนยนัตวัตนตามระดบัที่ธนาคารก าหนดส าเร็จแล้วเท่านัน้  

2. นอกจากที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลงนีผู้้ ฝากตกลงและรับทราบว่าการท าธุรกรรม
และ/หรือการด าเนินการใดๆ รวมถึงการส่งค าสั่งผ่านบัญชีนีจ้ะ ต้องด าเนินการผ่าน 
TrueMoney Wallet Application 

3. ผู้ ฝากตกลงและรับทราบว่าผู้ ฝากจะต้องใช้รหัสประจ ำตัวอันหมายถึง ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง อุปกรณ์  เอกสาร หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่สร้าง
ขึน้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และให้รวมถึงรหสัผ่านตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบาย
สว่นบุคคลของผู้ ให้บริการ TrueMoney Wallet และ/หรือสญัลกัษณ์อ่ืนใดที่ผู้ฝากได้ก าหนด
ขึน้หรือที่ธนาคารก าหนด เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและ/หรือสร้างนิติสัมพันธ์ในการเปิดบัญชีนี ้
และ/หรือการท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบับญัชีนีผ้่าน TrueMoney Wallet Application  

4. ผู้ฝากจะต้องเก็บรหสัประจ าตวัไว้ในที่ปลอดภยัและเก็บไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยให้บคุคล
อ่ืนลว่งรู้และในการท าธุรรมใดๆ ที่เก่ียวกบับญัชีนีผู้้ฝากจะต้องกระท าด้วยตนเองเท่านัน้ 

 ก่อนท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ ผู้ ฝากจะต้องท าการพิสูจน์ตัวตนผ่านรหัสประจ าตัวตาม
ช่องทางและวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยให้ถือว่าการใช้รหัสประจ าตัวดังกล่าวเป็นการลง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฝากให้แก่ธนาคารอันถือว่าเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรม
ครัง้นัน้ๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลการท าธุรกรรม
ดงักล่าวเป็นต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานทางกฎหมายในการพิสูจน์ว่าผู้ฝากได้
ท าธุรกรรมดังกล่าวนัน้ และใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ โดยผู้ฝากไม่
ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้ง
หรือก าหนดไว้ชดัเจน 
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 หากมีการใช้รหัสประจ าตัวของผู้ฝาก ไม่ว่ากระท าโดยผู้ฝากเอง หรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดย
ประการใดๆ ก็ตาม ผู้ ฝากตกลงให้ถือว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการโดยผู้
ฝากเองและผู้ฝากจะต้องรับผิดชอบในการกระท าดงักลา่วทุกประการ  

5. ผู้ฝากรับทราบว่าบญัชีนีต้้องเป็นบญัชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบญัชี และผู้ฝากมี
สิทธิเปิดบญัชีนีไ้ด้เพียง 1 บญัชีเท่านัน้  

6. บญัชีนีเ้ป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยผู้ฝากจะได้รับภาพบตัรคู่ฝาก
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามที่ให้ไว้กบัธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานการเปิดบญัชี  

7. บญัชีนีไ้ม่จ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการเปิดบญัชี  

8. ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ โอนเงิน/ถอนเงินจากบญัชีนี ้หรือใช้บญัชีนีเ้พื่อการช าระค่าสินค้า
และบริการผ่าน TrueMoney Wallet Application  ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิด าเนินการ
หกัเงินจากบญัชีนีไ้ด้ตามค าสัง่ที่ผู้ฝากท ารายการผ่าน TrueMoney Wallet Application  

9. เว้นแต่จะได้มีการระบไุว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลงนี ้ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าผู้ฝากไม่
สามารถสมคัรใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ เช่น บตัร
อิเล็กทรอนิกส์ บริการ Sweep in - out  บริการหกับญัชีเงินฝากเพื่อการลงทนุแบบอตัโนมติั 
(KKP Smart Investment Service) บริการ KKP-e Banking ส าหรับบญัชีนี ้รวมถึงไม่
สามารถใช้บญัชีนีเ้ป็นหลกัประกนัสินเชื่อได้ 

10. ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่า  

 (1)  ผู้ ฝากสามารถท าธุรกรรมดังต่อไปนี ผ้่าน TrueMoney Wallet Application โดยผู้
ให้บริการ TrueMoney Wallet จะเป็นผู้ ออกหลักฐานการท ารายการให้แก่ผู้ฝากแทน
ธนาคาร 

(ก)  ฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการจากบญัชีนี ้และ/หรือการท า
ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

 (2)  ผู้ฝากสามารถท าธุรกรรมดงัต่อไปนีด้้วยตนเองผ่านสาขาของธนาคาร 

(ก)  ฝากเงิน ถอน/โอนเงินจากบัญชี ขอเอกสารแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี 
(Statement) ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบญัชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบญัชีที่มีสถานะ
ปกติ รวมถึงยกเลิกค าขอระงบัการจ่ายเงินบญัชีนีช้ัว่คราว 
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(ข)  สมคัรใช้บริการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั บริการ KKP Smart SMS ใช้เป็นบญัชีรับ
โอนดอกเบีย้ บริการ KKP พร้อมเพย์ และ/หรือบริการอ่ืนๆ ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้
ต่อไป 

11. เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลงนี ้ในกรณีที่ผู้ ฝากท าธุรกรรมและ/หรือ
ค าสัง่ใด ๆ เก่ียวกับบญัชีนีผ้่าน TrueMoney Wallet Application แล้ว ผู้ฝากตกลงรับทราบ
ว่าผู้ฝากจะไม่สามารถแก้ไข ระงบั หรือยกเลิกค าสัง่ในภายหลงัได้ 

12. ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้อันเนื่องมาจากการฝากเงิน ถอน/โอนเงิน 
ช าระค่าสินค้าและบริการ จากบญัชีนีผ้่าน TrueMoney Wallet Application และ/หรือสาขา
ธนาคารต่อเมื่อผู้ ฝากพิสูจน์ได้ว่า (ก) ธนาคารจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือ (ข) เกิด
รายการฝากเงิน ถอน/โอนเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการ โดยมิชอบและมิใช่ความผิดหรือ
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ฝาก โดยธนาคารจะ
รับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินจากการท ารายการของผู้ ฝากในแต่ละรายการที่เกิดความ
เสียหายเท่านัน้  

13. วงเงินสงูสดุในการท าธุรกรรมส าหรับบญัชีนีเ้ป็นไปตามวงเงินสงูสดุในการท าธุรกรรมท่ี 
ธนาคารก าหนด ในแต่ละช่องทางที่ผู้ฝากท ารายการ ทัง้นี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

14. ผู้ฝากรับทราบว่า ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ณ วนัสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคม
ของทกุปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอตัราที่ระบไุว้ในตารางที่ 1 ของประกาศอตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากปัจจุบนัของธนาคาร เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วนั ตามวิธีการ
ค านวณดอกเบีย้ที่ระบดุ้านท้ายของประกาศดงักลา่ว 

15. ในกรณีทีบ่ญัชีนีไ้ม่มีรายการเคลื่อนไหวตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชี
น้อยกว่า -1,000- บาท ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินนีต้ามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

16.     ในกรณีท่ีไม่มียอดเงินคงเหลือในบญัชีนีติ้ดต่อกนัเกินกว่า 90 วนันบัจากวนัที่เปิดบญัชี 
ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการปิดบญัชี โดยธนาคารไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 
ก่อนด าเนินการดงักลา่ว  

17. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบญัชีนีก้่อนครบก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัที่เปิดบญัชี ธนาคารสงวนสิทธ์ิ 
ในการคิดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการใช้บริการเก่ียวกบับญัชีนี ้
ตามอตัรา เงื่อนไข และตามช่องทางที่ธนาคารประกาศก าหนด  
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18. ผู้ฝากสามารถระงบัการใช้บญัชีนีไ้ด้ โดยท าค าสัง่ระงบัการใช้บญัชีชัว่คราวผ่าน KKP 
Contact center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร และส าหรับกรณีการปิดบญัชี ผู้ฝากจะต้องแจ้งความประสงค์ขอปิดบญัชีนีท่ี้ 
สาขาธนาคารในวนัและเวลาท าการของธนาคาร 

 

ในกรณีที่ผู้ ฝากแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีนี  ้นอกจากผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงนีแ้ล้ว ผู้ฝากตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามข้อตกลงและเงื่อนไขบญัชีเงินฝากและบริการด้านการเงิน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กบัธนาคาร (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ข้อตกลงหลกั”) โดยธนาคารจะน าส่งส าเนา
ข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงหลกัให้แก่ผู้ฝากผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
เห็นสมควร 

ผู้ฝากตกลงให้ข้อตกลงนี ้(รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (หากมี)) เป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลง
หลกัด้วย หากมีข้อความใดในข้อตกลงนีข้ดัหรือแย้งกับข้อความในข้อตกลงหลกั ผู้ฝากตกลงและรับทราบ
ว่าข้อความตามข้อตกลงนีจ้ะใช้เป็นหลกัในการบงัคบัและตีความ 


