
 
 

ข้อตกลงและเง่ือนไข ส ำหรับ  

“บัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์ Dime! Save” 

 ผู้ฝากซึ่งแสดงความประสงค์ขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บญัชี
นี”้) ตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามข้อตกลงและเงื่อนไข ส าหรับ “บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save (ซึง่ต่อไปนี ้
จะเรียกว่า “ข้อตกลงนี”้) กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ธนาคาร”) 
ดงัต่อไปนี ้

1.   ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่า ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีและรับฝากเงินในบัญชีนี ้ เฉพาะผู้ฝาก 
สญัชาติไทย อายตุัง้แต่ 20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปที่เป็นผู้ใช้บริการ KKP Dime Platform ผ่าน Dime! Application และ
ท าการยืนยนัตวัตนตามระดบัที่ธนาคารก าหนดส าเร็จแล้วเท่านัน้  

      นอกจากที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลงนี ผู้้ ฝากตกลงและรับทราบว่าการท าธุรกรรมและ/หรือการ
ด าเนินการใดๆ รวมถึงการสง่ค าสัง่ผ่านบญัชีนีจ้ะต้องด าเนินการผ่าน Dime! Application  

2.  ผู้ฝากตกลงและรับทราบว่าผู้ฝากจะต้องใช้ “รหัสประจ ำตัว” อนัหมายถึง ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อกัษร 
อกัขระ ตวัเลข เสียง อปุกรณ์ เอกสาร หรือสญัลกัษณ์อ่ืนใดที่สร้างขึน้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และให้รวมถึง
รหสัผ่านตามเงื่อนไขการให้บริการและประกาศความเป็นสว่นตวัของผู้ให้บริการ Dime! Application และ/หรือ
สญัลกัษณ์อ่ืนใดที่ผู้ฝากได้ก าหนดขึน้หรือที่ธนาคารก าหนด เพื่อใช้ยืนยนัตวัตนและ/หรือสร้างนิติสมัพนัธ์ในการ
เปิดบญัชีนี ้และ/หรือการท าธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบับญัชีนีผ้่าน Dime! Application  

3.   ผู้ฝากจะต้องเก็บรหสัประจ าตวัไว้ในที่ปลอดภยัและเก็บไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนลว่งรู้และใน
การท าธุรรมใดๆ ที่เก่ียวกบับญัชีนีผู้้ฝากจะต้องกระท าด้วยตนเองเท่านัน้   

      ก่อนท าธุรกรรมในแต่ละครัง้ ผู้ฝากจะต้องท าการพิสจูน์ตวัตนผ่านรหัสประจ าตัวตามช่องทางและวิธีการที่
ธนาคารก าหนด โดยให้ถือว่าการใช้รหสัประจ าตวัดังกล่าวเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฝากให้แก่
ธนาคารอนัถือว่าเป็นหลกัฐานในการท าธุรกรรมครัง้นัน้ๆ โดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว และตกลงให้ธนาคารสามารถ
ใช้ข้อมลูการท าธุรกรรมดงักลา่วเป็นต้นฉบบัเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลกัฐานทางกฎหมายในการพิสจูน์ว่าผู้ ฝาก
ได้ท าธุรกรรมดงักล่าวนัน้ และใช้ในการด าเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ โดยผู้ฝากไม่ต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก เว้นแต่ธนาคารจะได้แจ้งหรือก าหนดไว้ชดัเจน 

      หากมีการใช้รหสัประจ าตวัของผู้ฝาก ไม่ว่ากระท าโดยผู้ฝากเอง หรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยประการใดๆ ก็ตาม 
ผู้ฝากตกลงให้ถือว่าการด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการโดยผู้ฝากเองและผู้ฝากจะต้องรับผิดชอบในการ
กระท าดงักลา่วทกุประการ  



 
 

4.   ผู้ฝากรับทราบว่าบญัชีนีต้้องเป็นบญัชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบญัชี และผู้ฝากมีสิทธิเปิดบญัชีนีไ้ด้
เพียง 1 บญัชีเท่านัน้  

5.   บญัชีนีเ้ป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมดุคู่ฝาก โดยผู้ฝากจะได้รับภาพบตัรคู่ฝากผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสต์ามที่ให้ไว้กบัธนาคารเพื่อเป็นหลกัฐานการเปิดบญัชี  

6.   บญัชีนีไ้ม่จ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการเปิดบญัชี    

7.   ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ โอนเงิน/ถอนเงินจากบญัชีนี ้หรือใช้บญัชีนีเ้พื่อการช าระค่าสินค้าและบริการผ่าน 
Dime! Application ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิด าเนินการหกัเงินจากบญัชีนีไ้ด้ตามค าสัง่ที่ผู้ฝากท ารายการ
ผ่าน Dime! Application  

8.   ผู้ฝากจะต้องเปิดบญัชีเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือท าธุรกรรมอ่ืนใด (“บญัชีหลกัทรัพย์”) กบับริษัท
หลกัทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จ ากัด (“บริษัทหลกัทรัพย์”) และตกลงใช้บญัชีนีเ้ป็นบญัชีส าหรับหักบญัชีเงินฝากเงิน
โดยอตัโนมติั เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือธุรกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกบับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเพื่อด าเนินการโอน
เงินเข้าบญัชีเงินฝากอ่ืนตามค าสัง่ที่ผู้ฝากแจ้งให้แก่ธนาคารผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ 

ผู้ ฝากตกลงและรับทราบว่า ผู้ ฝากจะไม่สามารถปิดบัญชีนีไ้ด้ จนกว่าผู้ ฝากจะด าเนินการปิดบัญชี
หลกัทรัพย์ก่อน 

9.   เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลงนี  ้ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าผู้ฝากไม่สามารถสมคัรใช้
บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ เช่น บตัรอิเล็กทรอนิกส์ บริการ Sweep in - out 
บริการหกับญัชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอตัโนมัติ (KKP Smart Investment Service) ส าหรับบญัชีนี ้รวมถึง
ไม่สามารถใช้บญัชีนีเ้ป็นหลกัประกนัสินเชื่อได้ 

10.   ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่า  

(1)  ผู้ฝากสามารถท าธุรกรรมดงัต่อไปนีผ้่าน Dime! Application โดยผู้ ให้บริการ Dime! Application 
จะเป็นผู้ออกหลกัฐานการท ารายการให้แก่ผู้ฝากแทนธนาคาร 

• ฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการจากบญัชีนี ้และ/หรือการท าธุรกรรมอื่น ๆ 
ที่ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ต่อไป 

(2)  ผู้ฝากสามารถท าธุรกรรมดงัต่อไปนีด้้วยตนเองผ่านสาขาของธนาคาร 

• ฝากเงินเข้าจากบญัชี 

• สมคัรบริการ SMS alert 

• ขอเอกสารแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบญัชี (Statement)  



 
 

• ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบญัชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบญัชีที่มีสถานะปกติ  

• ยกเลิกค าขอระงบัการจ่ายเงินบญัชีนีช้ัว่คราว 

• สามารถใช้เป็นบญัชีรับ-โอนดอกเบีย้  บริการ KKP พร้อมเพย์ และ/หรือบริการอ่ืนๆ ที่ธนาคาร
จะจดัให้มีขึน้ ต่อไป 

11.  เว้นแต่จะได้มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลงนี ้ ในกรณีที่ผู้ ฝากท าธุรกรรมและ/หรือค าสั่งใด ๆ 
เก่ียวกับบัญชีนีผ้่าน Dime! Application แล้ว ผู้ ฝากตกลงรับทราบว่าผู้ ฝากจะไม่สามารถแก้ไข ระงับ หรือ
ยกเลิกค าสัง่ในภายหลงัได้ 

12.  ธนาคารจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้อันเนื่องมาจากการฝากเงิน ถอน/โอนเงิน ช าระค่าสินค้า
และบริการ จากบญัชีนีผ้่าน Dime! Application และ/หรือสาขาธนาคารต่อเมื่อผู้ฝากพิสจูน์ได้ว่า (ก) ธนาคาร
จงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือ (ข) เกิดรายการฝากเงิน ถอน/โอนเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการ โดยมิชอบและ
มิใช่ความผิดหรือการกระท าหรืองดเว้นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ฝาก โดยธนาคารจะ
รับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินจากการท ารายการของผู้ฝากในแต่ละรายการที่เกิดความเสียหายเท่านัน้  

13.  วงเงินสงูสดุในการท าธุรกรรมส าหรับบญัชีนีเ้ป็นไปตามวงเงินสงูสดุในการท าธุรกรรมท่ี ธนาคารก าหนดใน
แต่ละช่องทางที่ผู้ฝากท ารายการ ทัง้นี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนด 

14. ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ณ วนัสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณ
ดอกเบีย้ตามอตัราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ของประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากปัจุบนัของธนาคาร เป็นรายวนัจาก
ยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ที่ระบุด้านท้ายของประกาศดงักลา่ว 

15. กรณีท่ีได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากทุกบญัชีทุกธนาคารรวมกนัเกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มีการยื่น แสดง
ความจ านงค์ไม่ยินยอมให้ธนาคารน าส่งข้อมลูดอกเบีย้แก่กรมสรรพากรไว้ซึ่งเป็นการแจ้ง  ความประสงค์ไม่ใช้
สิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะท าการหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัรา 15% ของดอกเบีย้ รับเต็มจ านวนก่อนจ่ายดอกเบีย้
เข้าบญัชี 

16. ในกรณีที่บญัชีนีไ้ม่มีรายการเคลื่อนไหวตัง้แต่ 24 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีน้อยกว่า 1,000 
บาท ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีนีต้ามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

17. หากผู้ ฝากปิดบัญชีนี ก้่อนครบก าหนด  30 วัน นับแต่วันที่ เ ปิดบัญชี ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการคิด
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการใช้บริการเก่ียวกับบญัชีนี  ้ตามอตัรา เงื่อนไข และตาม
ช่องทางที่ธนาคารประกาศก าหนด  

 



 
 

18.  ผู้ ฝากสามารถระงับการใช้บัญชีนีไ้ด้ โดยท าค าสั่งระงับการใช้บัญชีชั่วคราวผ่าน KKP Contact center 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 และ/หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรและส าหรับกรณีการปิด
บญัชี ผู้ฝากจะต้องแจ้งความประสงค์ขอปิดบญัชีนีท้ี่สาขาธนาคารในวนัและเวลาท าการของธนาคาร และ/หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

19.  เอกสาร หนงัสือ หรือการบอกกลา่วใดๆ หากมิได้มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ฝากตกลงรับทราบว่า
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตาม E-mail Address ที่ผู้
ฝากให้ไว้แก่ธนาคาร เว็บไซต์ของธนาคาร หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารสามารถกระท าได้ 

20.   ผู้ฝากรับทราบว่า การรับจ้างเปิดบญัชีและ/หรือการซือ้ขายบญัชีให้แก่บุคคลอ่ืน จะมีโทษตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ผู้ฝากแสดงความประสงค์ขอเปิดบญัชีนี ้นอกจากผู้ฝากตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามข้อตกลงนี ้
แล้ว ผู้ฝากตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามข้อตกลงและเงื่อนไขบญัชีเงินฝากและบริการด้านการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร รายละเอียดที่  https://bank.kkpfg.com/th/policy-term-and-con-deposit (ซึ่ง
ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ข้อตกลงหลัก”) รวมถึงผู้ ฝากตกลงให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับบัญชีนีเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ฝากในการเรียกดูข้อมูลของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคารและบริษัท
หลกัทรัพย์ และบริการต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกบับริการที่ผู้ฝากมีหรือจะมีอยู่กบัธนาคารและ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์
ได้ โดยธนาคารจะน าส่งส าเนาข้อตกลงนีแ้ละข้อตกลงหลกัให้แก่ผู้ฝากผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

ผู้ฝากตกลงให้ข้อตกลงนี ้(รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (หากมี)) เป็นสว่นหนึ่งของข้อตกลงหลกั
ด้วย หากมีข้อความใดในข้อตกลงนีข้ัดหรือแย้งกับข้อความในข้อตกลงหลัก ผู้ ฝากตกลงและรับทราบว่า
ข้อความตามข้อตกลงนีจ้ะใช้เป็นหลกัในการบงัคบัและตีความ 


