หนังสือขอให้ธนาคารดาเนิ นการเกีย่ วกับบัตรเครดิต (แบบที่2)
(กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจงและชัดเจน)
วันที่ ................................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................... เลขประจาตัวประชาชน ......................................................................
1.  หมายเลขบัตร ...................... ...................... ...................... ....................... บัตรหมดอายุ ................./................  บัตรหลัก  บัตรเสริม
2.  หมายเลขบัตร ...................... ...................... ...................... ....................... บัตรหมดอายุ ................./................  บัตรหลัก  บัตรเสริม
3.  หมายเลขบัตร ...................... ...................... ...................... ....................... บัตรหมดอายุ ................./................  บัตรหลัก  บัตรเสริม
4.  หมายเลขบัตร ...................... ...................... ...................... ....................... บัตรหมดอายุ ................./................  บัตรหลัก  บัตรเสริม
(กรณี ท่ถี อื บัตรเครดิตหลายใบ หรือมีบตั รเสริม หากต้องการให้ธนาคารดาเนิ นการด้วย ขอให้ระบุหมายเลขบัตรพร้อมวันหมดอายุของบัตรทุกใบ)
หมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อสะดวก ......................................................เวลาทาการที่สะดวกให้ธนาคารติดต่อ.................................................................
มีความประสงค์ขอให้ธนาคารดาเนิ นการเกี่ยวกับบัตรเครดิตของข้าพเจ้า ดังนี้
(กรุณาติดต่อที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยทัว่ ประเทศ เพื่อดาเนิ นการให้เท่านั้น)

1.  ขอดาเนิ นการ  สมัคร  เปลี่ยนแปลง  ยกเลิก บริการผูกบัญชีเงินฝากกับบัตรเครดิตเพื่อใช้บริการที่เครื่อง ATM/เครื่องอัตโนมัติ
กรุณาระบุเลขทีบ่ ญั ชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย ที่ช่ือเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อผูถ้ อื บัตร พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน (กรณีใช้ 2 บัญชีตอ้ งเป็ นบัญชีสาขาเดียวกัน)
 บัญชีกระแสรายวัน สาขา........................................หมายเลขบัญชี............................................. ชือ่ บัญชี.......................................................................
 บัญชีออมทรัพย์ สาขา........................................หมายเลขบัญชี............................................. ชื่อบัญชี........................................................................
หมายเหตุ ค่าธรรมเนี ยมการใช้บริการผูกบัญชีเงินฝากกับบัตรเครดิตเพื่อใช้บริการที่เครื่อง ATM/เครื่องอัตโนมัตเิ ป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
2.  ขอดาเนิ นการ  สมัคร  เปลี่ยนแปลง  ยกเลิก บริการชาระรายการใช้จา่ ยบัตรเครดิตโดยการหักบัญชี (Auto Payment)
เฉพาะบัญชีเงินฝากของท่านที่มอี ยู่กบั ธนาคารกสิกรไทย พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีทุกท่าน (กรณีเป็ นบัญชีร่วมต้องมีการลงนามให้ความยินยอมจาก
เจ้าของบัญชีร่วมด้วย)

ประเภทบัญชี
 บัญชีกระแสรายวัน
 บัญชีออมทรัพย์
กรุณาระบุเลขที่บญั ชีตวั บรรจงและชัดเจน สาขา..............................................หมายเลขบัญชี...................................... ชื่อบัญชี..............................................
กรุณาระบุเงือ่ นไขการหักบัญชี  หักบัญชี/ชาระ เต็มจานวน 100% ตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต
 หักบัญชี/ชาระ ตามจานวนขัน้ ตา่ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตในแต่ละเดือนและไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
กรณี เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการชาระเงินจากเดิมชาระเต็ม 100% เป็ นชาระขัน้ ตา่ จะมีผลเฉพาะรายการใช้บตั รเครดิตที่ เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในระบบงานแล้วเท่านัน้ ในกรณีทม่ี ยี อดหนี้คงค้าง ก่อนทีธ่ นาคารได้ทาการเปลีย่ นแปลงในระบบงาน ข้าพเจ้าทราบดีว่าเป็ นยอดหนี้ท่ี
อยู่ในเงือ่ นไขต้องชาระเต็ม 100%
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็ นจริง และยินดีปฏิบตั ติ ามสัญญาและเงือ่ นไขการใช้บตั รเครดิตทีท่ าไว้กบั ธนาคารทุกประการ อนึ่ง
หากท่านไม่มกี ารแจ้ง เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ คยให้ไว้กบั ธนาคารนอกเหนือจากข้อมูลตามหนังสือสัญญาฉบับนี้ ธนาคารจะยึดถือปฏิบตั ติ ามข้อมูลเดิม
ทีท่ ่านเคยให้ไว้กบั ธนาคาร
ลงชื่อ ......................................................................................... ผูใ้ ห้ความยินยอม / เจ้าของบัญชีเงินฝาก
(
)
ลายมือชื่อเหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กบั ธนาคารตอนเปิ ดบัญชี

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ที่ ...........................................................
วันที.่ .........................................................
เรียน ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายการให้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อไม่มหี ลักประกันและร้านค้ารับบัตร
สาขาได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลายมือชื่อของผูถ้ อื บัตรเครดิตข้างต้นถูกต้องแล ้ว ขอให้ฝ่ายการให้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อไม่มี
หลักประกันและร้านค้ารับบัตร ดาเนินการตามทีผ่ ูถ้ อื บัตรได้แจ้งความประสงค์
ลงชื่อ ..........................................................................................
(
)
รหัสสาขา.....................รหัสพนักงาน ...........................................................ประทับตราสาขา
หมายเหตุ : ขอให้สาขาส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณียม์ ายัง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สานักแจ้งวัฒนะ อาคารเมืองทองธานี ส่วนบริการลูกค้าสินเชื่อไม่มี
หลักประกันและร้านค้ารับบัตร ฝ่ ายการให้บริการผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อไม่มหี ลักประกันและร้านค้ารับบัตร ชัน้ 7 เลขที่ 47/7 ม.3 ถ.ป๊ อปปูลา่
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Eบค004-8-16

ขอ้ ตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บงั คับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรีย กว่า
“ธนาคาร”) กับผูใ้ ช้บริการซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากธนาคารให้ใช้บริการประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคาร
ขอ้ กาหนดและเงือ่ นไขการใช้บริการ K-MOBILE BANKING PLUS
1. ธนาคารเปิ ดให้บริการ K-MOBILE BANKING PLUS สาหรับผูใ้ ช้บริการที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะเท่านัน้ โดยธนาคารขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาตามวิธกี ารและขัน้ ตอนของธนาคาร
2. ผูใ้ ช้บริการจะต้องมีบญั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัตรเครดิตอยู่กบั ธนาคาร
3. การผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัตรเครดิต สามารถผูกได้กบั หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือหมายเลขเดียว
เท่านัน้ แต่หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือหมายเลขเดียวสามารถผูกได้กบั หลายบัญชี/บัตรเครดิต โดยขึ้นอยู่กบั บัญชี/บัตรเครดิตทีใ่ ช้สมัครบริการ
4. ผูใ้ ช้บริการต้องมีโทรศัพท์มอื ถือในเครือข่ายระบบ AIS, Dtac และ Truemove ทัง้ แบบระบบเติมเงิน (Pre-paid) หรือระบบจ่ายรายเดือน
(Post-paid) หรือเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นต่ อไปในอนาคตของโดยการสมัครจะมีผลสมบู รณ์ เมื่อผูใ้ ช้บริการได้รบั ขอ้ ความ SMS ยืนยันการสมัครทาง
โทรศัพท์มอื ถือตามหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือของผูใ้ ช้บริการทีส่ มัครใช้บริการไว ้กับธนาคาร
5. ผูใ้ ช้บริการที่สมัครใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) สามารถใช้บริการได้ทุกรายการได้แก่ สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี สอบถาม
ขอ้ มูลบัตรเครดิต โอนเงิน เติมเงิน ชาระเงินและอืน่ ๆ
6. ผูใ้ ช้บริการทีส่ มัครใช้บริการผ่านช่องทาง K-Contact Center หรือทางโทรศัพท์มอื ถือไม่สามารถใช้บริการ โอนเงิน เติมเงิน และ ชาระเงินได้
(ยกเว ้นผูใ้ ช้บริการทาการเพิม่ สิทธิ์การใช้บริการผ่านเครือ่ งเอทีเอ็ม (ATM) หรือช่องทางอืน่ ทีธ่ นาคารกาหนดในอนาคต)
7. ผูใ้ ช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ไว ้ในทีป่ ลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผูใ้ ช้บริการรายนัน้ เท่านัน้ ในกรณีท่เี กิด
การชารุด/สูญหาย/ถูกโจรกรรม ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center หมายเลข 0 2888 8888 ตลอด 24 ชัว่ โมง
8. ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการธนาคารได้สูงสุดเป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท/ต่อวัน ทัง้ นี้ผูใ้ ช้บริการสามารถดาเนินการแจ้งขอเพิม่ วงเงินโอน
หรือชาระค่าสินค้าได้สูงสุดเป็ นจานวนเงิน 2,000,000.-บาท/วัน และ/หรือตามจานวนเงิน เริ่มต้นหรือจานวนเงินสูงสุดที่ธนาคารประกาศเปลีย่ นแปลงโดยไม่
กาหนดจานวนครัง้ และธนาคารจะทาการตัดบัญชีตามจานวนเงินทีร่ ะบุพร้อมค่าธรรมเนียม จากบัญชีของผูใ้ ช้บริการ และเงินจะถูกโอนเข า้ บัญชีผูร้ บั โอนทันที
หลังจากทีผ่ ูใ้ ช้บริการได้ทารายการ
9. ผูใ้ ช้บริการสามารถดูขอ้ มูลการทารายการย้อนหลังได้เมือ่ มีการโอนเงินผ่านบริการ K- MOBILE BANKING PLUS และ จะได้รบั หลักฐาน
การทารายการผ่าน e-mail ทีผ่ ูใ้ ช้ลงทะเบียนไว ้กับบริการ K- MOBILE BANKING PLUS และสามารถพิมพ์หลักฐานการทารายการย้อนหลังผ่าน website
ธนาคารกสิกรไทยตามระยะเวลาทีธ่ นาคารกาหนดได้
10. การทาธุรกรรมใดๆ ผ่านบริการ K-MOBILE BANKING PLUS โดยเป็ นการทาธุรกรรมของผูใ้ ช้บริการเอง หรือเป็ นการทาธุรกรรมของ
บุคคลอืน่ ซึง่ เกิดจากความบกพร่อง/ความผิดพลาด ของผูใ้ ช้บริการเอง ไม่วา่ โดยประการใดก็ตาม ให้ถอื ว่าการทาธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ นับตัง้ แต่
เวลาทีล่ ูกค้ายืนยันการทาธุรกรรม ซึง่ ผูใ้ ช้บริการไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงใดๆได้ ทัง้ นี้ผูใ้ ช้บริการต้องตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทารายการทุก
ครัง้ โดยผูใ้ ช้บริการยินยอมรับผิดชอบต่อการทาธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ
11. ขอ้ มูลด้านการเงิน การบัญชี หรือขอ้ มูลข่าวสารใดที่ธนาคารจัดส่งให้ผูใ้ ช้บริการ ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือภายใต้บริการนี้ ถือเป็ นขอ้ มู ลลับที่
ผูใ้ ช้บริการไม่พงึ เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
12. ธนาคารกาหนดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการตามอัตราทีธ่ นาคารประกาศกาหนดซึง่ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ โดยค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
จะถูกหักทันทีทใ่ี ช้บริการ ทัง้ นี้ผูใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริการ และค่าธรรมเนียมรายปี แต่ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลง
อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวตามทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า หรือปิ ดประกาศไว ้ ณ ทีท่ าการสาขา และเว็บไซต์
ของธนาคาร (www.kasikornbank.com)
13. ผูใ้ ช้บริการยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จากการใช้บริการ K-MOBILE BANKING PLUS นอกเหนือจากการใช้
บริการโทรศัพท์มอื ถือตามปกติ (Air Time) โดยกรณีทเ่ี ป็ นโทรศัพท์มอื ถือแบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมได้
จากใบแจ้งหนี้ (Statement) ของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ ส่วนกรณีโทรศัพท์มอื ถือแบบเติมเงิน (Pre-paid) ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจสอบยอด
ค่าธรรมเนียมได้จากผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
14. เนื่องจากบริการ K-MOBILE BANKING PLUS เป็ นบริการที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการของธนาคารในการสอบถามขอ้ มูล ด้าน
การเงิน การโอนเงิน การเติมเงิน และ การชาระเงิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่ร่วมรับผิดชอบกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ ในความผิดพลาด
บกพร่อง ล่าช้า และ ความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากกระบวนการรับ -ส่งขอ้ มูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์มอื ถือของผูใ้ ห้บริการเครือข่ ายโทรศัพท์มอื ถือให้แก่
ผูใ้ ช้บริการ

15. ในกรณีทผ่ี ูใ้ ช้บริการ K-MOBILE BANKING PLUS ต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผูใ้ ช้บริการสามารถทารายการผ่านช่องทางตูเ้ อทีเอ็ม หรือ
ช่องทาง K-Contact Center ของธนาคาร ทีโ่ ทรศัพท์หมายเลข 0 2888 8888 หรือช่องทางอืน่ ๆ ทีธ่ นาคารจะเปิ ดให้บริการต่อไปในอนาคต โดยการยกเลิกจะ
มีผลสมบูรณ์เมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้รบั ข ้อความ SMS ยืนยันการยกเลิกบริการ K-MOBILE BANKING PLUS และธนาคารจะดาเนินการยกเลิกการใช้บริการตาม
ความประสงค์ของผูใ้ ช้บริการโดยเร็ว
ขอ้ กาหนดและเงือ่ นไขการให้บริการ K-MOBILE BANKING SMS
1. ธนาคารเปิ ดให้บริการ K-MOBILE BANKING SMS สาหรับลูกค้าหรือผูส้ นใจทัว่ ไปทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะเท่านัน้ ลูกค้าหรือ
ผูส้ นใจสามารถสมัครขอใช้บริการผ่านช่องทางทีธ่ นาคารกาหนดไว ้ได้ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามขัน้ ตอนของธนาคาร
2. ผูใ้ ช้บริการที่ประสงค์จะสมัครใช้บริการ K-MOBILE BANKING SMS สามารถใช้บตั รเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ประกอบรหัส
ประจาบัตร สมัครใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM)ได้ ตัง้ แต่ 06.00 -22.00 น. หรือ สมัครใช้บริการผ่านช่องทาง K-Contact Center ของธนาคาร ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2888 8888 เพือ่ ติดต่อพนักงาน K-Contact Center ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือช่องทางการรับสมัครอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิ ดให้บริการใน
อนาคต
3. ผูใ้ ช้บริการที่สมัครใช้บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) สามารถใช้บริการ ได้แก่ สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี สอบถามขอ้ มูลบัตร
เครดิต เติมเงิน ชาระเงินและอืน่ ๆ
4. ผูใ้ ช้บริการที่สมัครใช้บริการผ่านช่องทาง K-Contact Center ไม่สามารถใช้บริการเติมเงิน และ ชาระเงินได้ (ยกเวน้ ผูใ้ ช้บริการทาการเพิม่
สิทธิ์การใช้บริการผ่านเครือ่ งเอทีเอ็ม (ATM) หรือช่องทางอืน่ ทีธ่ นาคารกาหนดในอนาคต)
5. ผูใ้ ช้บริการทีป่ ระสงค์จะสมัครใช้บริการ K-MOBILE BANKING SMS ต้องมีโทรศัพท์มอื ถือในเครือข่ายที่เขา้ ร่วมโครงการขณะนี้ คือ AIS,
Dtac และ Truemove ทัง้ แบบระบบเติมเงิน (Pre-paid) หรือระบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) หรือเครือข่ายทีจ่ ะเกิดมีข้นึ ต่อไปในอนาคต โดยการสมัครจะมี
ผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู ส้ มัครได้รบั ข อ้ ความ SMS ตอบกลับยืนยันการสมัครใช้บริการ K-MOBILE BANKING SMS จากธนาคาร ตามหมายเลข
โทรศัพท์มอื ถือทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว ้กับธนาคาร
6. ขอ้ มูลด้านการเงิน การบัญชี การเติมเงินและชาระเงินหรือขอ้ มูลข่าวสารอื่นใดที่ธนาคารจัดส่งให้ผูใ้ ช้บริการ ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือภายใต้
บริการนี้ ถือเป็ นข้อมูลลับทีผ่ ูใ้ ช้บริการไม่พงึ เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
7. ธนาคารและผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ กาหนดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด ซึง่ ยังไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ โดยผูใ้ ช้บริการจะเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราดังกล่าวก็ต่อเมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้รบั SMS ยืนยันตอบกลับจากธนาคาร และผลการทารายการสาเร็จ
โดยกรณีทเ่ี ป็ นโทรศัพท์มอื ถือในระบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะถูกคิดรวมอยู่ในบิลค่าโทรศัพท์ของผูใ้ ช้บริการ แต่หากเป็ น
โทรศัพท์ในระบบเติมเงิน (Pre-paid) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะถูกหักทันทีท่ใี ช้บริการแต่ละครัง้ ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใช้
บริการ และค่าธรรมเนียมรายปี แต่ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าว ตามทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผูใ้ ช้บริการทราบล่วงหน้า หรือปิ ดประกาศไว ้ ณ ทีท่ าการสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
8. ผูใ้ ช้บริการยินยอมชาระค่าธรรมเนียมการรับ -ส่งขอ้ ความ จากการใช้บริการ K-MOBILE BANKING SMS นอกเหนือจากการใช้บริการ
โทรศัพท์ตามปกติ (Air Time) โดยกรณีทเ่ี ป็ นโทรศัพท์มอื ถือแบบจ่ายรายเดือน (Post-paid) ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จาก
ใบแจ้งหนี้ (Statement) ของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือของท่าน ส่วนกรณีโทรศัพท์มอื ถือแบบเติมเงิน (Pre-paid) ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจสอบ
ยอดค่าธรรมเนียมได้จากผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือของท่าน
9. ธุรกรรมใดๆ อาทิ การสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี การสอบถามขอ้ มูลบัตรเครดิต เติมเงิน ชาระเงินซึง่ ได้กระทาผ่านบริการ K-MOBILE
BANKING SMS โดยผูใ้ ช้บริการ หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยความยินยอมของผูใ้ ช้บริการหรือไม่ ให้ถอื ว่าธุรกรรมดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ นับตัง้ แต่ เวลาที่
ธนาคารส่งข้อความยืนยันข้อมูลการทาธุรกรรมกลับไปยังโทรศัพท์มอื ถือของผูใ้ ช้บริการ ซึง่ ผูใ้ ช้บริการจะไม่สามารถทาการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้ และ
ให้ถอื ว่าธุรกรรมนัน้ มีผลบังคับและผูกพันผูใ้ ช้บริการเสมือนว่าผูใ้ ช้บริก ารได้กระทาด้วยตนเอง โดยผูใ้ ช้บริการยินยอมรับผิดชอบต่อขอ้ ผูกพันทัง้ ปวงที่เกิด
จากธุรกรรมดังกล่าว
10. เนื่องจากบริการนี้ เป็ นบริการที่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผูใ้ ช้บริการได้สอบถามขอ้ มูลด้านการเงิน การบัญชี เติมเงิน ชาระเงินและขอ้ มูลต่างๆ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่ร่วมรับผิดชอบกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ ในความผิดพลาด ความบกพร่อง และความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการ หรือวิธกี ารจัดส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มอื ถือ (SMS) ของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ ให้แก่ผูใ้ ช้บริการ
11. ในกรณีทผ่ี ูใ้ ช้บริการ K-MOBILE BANKING SMS ต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผูใ้ ช้บริการสามารถทารายการผ่านช่องทางตูเ้ อทีเอ็ม หรือ
ช่องทาง K-Contact Center ของธนาคาร ทีโ่ ทรศัพท์หมายเลข 0 2888 8888 หรือช่องทางอืน่ ๆ ทีธ่ นาคารจะเปิ ดให้บริการต่อไปในอนาคต โดยการยกเลิกจะ
มีผลสมบูรณ์เมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้รบั ขอ้ ความ SMS ยืนยันการยกเลิกบริการ K-MOBILE BANKING SMS และธนาคารจะดาเนินการยกเลิกการใช้บริการตาม
ความประสงค์ของผูใ้ ช้บริการโดยเร็ว

ขอ้ กาหนดและเงือ่ นไขอืน่ ๆ
ผูใ้ ช้บริการตกลงและยอมรับว่า นอกจากขอ้ กาหนดและเงือ่ นไขสาหรับบริการแต่ละประเภทตามทีร่ ะบุขา้ งต้นแล ้ว ผูใ้ ช้บริการจะต้องผูกพันตนตาม
ขอ้ กาหนดและเงือ่ นไขดังต่อไปนี้ เพิม่ เติมด้วย
1. ในกรณีทเ่ี กิดผูใ้ ช้บริการพบขอ้ ผิดพลาดจากการดาเนินการ หรือในกรณีทม่ี เี หตุทต่ี อ้ งระงับการดาเนินการภายใต้บริการนี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถ
ติดต่อธนาคารได้ท่ี K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 0 2888 8888
เมือ่ ธนาคารได้รบั แจ้งการระงับการดาเนินการจากผูใ้ ช้บริการตามช่องทางดังกล่าว ธนาคารตกลงดาเนินการระงับการดาเนินการให้แลว้ เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผูใ้ ช้บริการนัน้ โดยผูใ้ ช้บริการยังคงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ และรายการธุ รกรรมที่ได้เกิดขึ้นก่ อนครบกาหนด
ระยะเวลาทีธ่ นาคารจะมีการระงับการดาเนินการตามทีไ่ ด้รบั แจ้งดังกล่าว โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องให้ขอ้ มูลเรือ่ ง วัน เวลา ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง จานวนเงิน และลักษณะ
ธุรกรรม หรือขอ้ มูลอืน่ ใดตามทีธ่ นาคารจะร้องขอและธนาคารจะทาการสอบสวน และแก้ไขขอ้ ผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นหลัก) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งข้อมูลทีค่ รบถ้วนและเป็ นไปตามรายละเอียดดังกล่าว และจะแจ้ง
ผลการสอบสวนให้ผูใ้ ช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วนั ทราบผลการสอบสวน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกเฉยต่อคาร้องขอใดๆที่ขดั ต่อ
ขอ้ กาหนด/หลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ ในกรณี ท่มี ขี อ้ ผิดพลาดที่ธนาคารจะต้องชดใช้เงินแก่ผูใ้ ช้ บริการ
ธนาคารจะโอนเงินทีผ่ ดิ พลาดเขา้ บัญชีผูใ้ ช้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันทีธ่ นาคารตรวจพบข้อผิดพลาด
2. ผูใ้ ช้บริการยอมรับว่าการให้บริการ และดาเนินการที่เกี่ยวขอ้ ง ตลอดจนช่องทางการให้บริการ ต่ าง ๆ ที่ธนาคารจัดทาขึ้นเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการทัง้ นี้ ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริการในความเสียหายสืบเนื่องจากบริการนี้ในกรณีท่ธี นาคารมิได้ปฏิบตั ิตามขอ้ ตกลงใน
การให้บริการ เว ้นแต่การไม่ปฏิบตั นิ นั้ เกิดจาก
2.1 กรณีทผ่ี ูใ้ ช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ
2.2 กรณีไม่มหี รือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
2.3 กรณีโอนเงินและ/หรือชาระเงินมีผลทาให้ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อทีต่ กลงกับธนาคาร
2.4 กรณีอยู่ระหว่างการดาเนินทางกฎหมาย
2.5 กรณีธนาคารได้แจ้งให้ผูใ้ ช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินและ/หรือชาระเงินก่อนหรือ ในขณะทาการโอนเงินและ/หรือชาระเงิน อยู่
แล ้ว
2.6 กรณีผูใ้ ช้บริการใส่ขอ้ มูลครบถ้วนและถูกต้องตามขอ้ กาหนดของธนาคารและได้มกี ารยืนยันการโอนเงินและ/หรือชาระเงิน
2.7 กรณีผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขหรือขอ้ ตกลงกับธนาคาร และ/หรือเหตุสุดวิสยั อืน่ ใด
2.8 กรณีธนาคารไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังระงั
่ บการดาเนินการทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูใ้ ช้บริการตามวิธกี ารและเงือ่ นไขของขอ้ ตกลง
2.9 กรณีรายการทีเ่ กิดขึ้นโดยมิชอบอันมิใช่เกิดจากความผิดของผูใ้ ช้บริการ
3. กรณีเป็ นการขอให้ธนาคารโอนเงินต่างธนาคาร โดยผูใ้ ช้บริการ หรือผูร้ บั โอนเงิน ไม่ได้รบั เงินตามคาสัง่ ของผูใ้ ช้บริการ ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์
ในการพิจารณาความรับผิดชอบของธนาคารต่อผูใ้ ช้บริการ หรือผูร้ บั โอนเงินตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
4. หากความเสียหายเกิดขึ้นจากเครือ่ งมือ หรืออุปกรณ์การใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ หรือเกิดจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ ธนาคารขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาความรับผิดชอบของธนาคารต่อผูใ้ ช้บริการ หรือ ผูร้ บั โอนเงิน
5. ในกรณีท่ธี นาคารมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยขอ้ มูลทางการเงิน หรือ ธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้ งกับการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการคนใดคนหนึ่ง หรื อ
หลายคนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย คาสัง่ หรือกฎระเบียบของรัฐ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย หรือรายงานขอ้ มูล
และ/หรือจัดทารายงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของผูใ้ ช้บริการ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรัฐได้ทกุ ประการ
6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงขอ้ กาหนดและเงือ่ นไขการใช้บริการต่าง ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ธนาคารมีสทิ ธิ์ ที่จะ
ยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผูใ้ ช้บริการรายใดรายหนึ่งเมือ่ ใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่ วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30
วัน หรือตามระยะเวลาและเงือ่ นไขทีม่ กี ฎหมายกาหนดไว ้
7 การล่าช้า หรืองดเว ้นใดๆ ในการใช้สทิ ธิ์ของธนาคารตามกฎหมายหรือตามเงือ่ นไขต่างๆ ตลอดจนคู่มอื ระเบียบและบันทึกเสียงของธนาคารใน
ระบบโทรศัพท์ ไม่ถอื ว่าธนาคารสละสิทธิ์ หรือให้ความยินยอมในการดาเนินการใดๆ แก่ผูใ้ ช้บริการแต่ประการใด
8. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ทีธ่ นาคารได้ส่งให้ผูใ้ ช้บริการตามทีอ่ ยู่ หรือสถานทีท่ างานที่แจ้งไวก้ บั ธนาคารนัน้ ผูใ้ ช้บริการยอม
ให้ถอื ว่าเป็ นภูมลิ าเนาทีถ่ กู ต้อง และมีการส่งให้โดยชอบแล ้ว หากมีการเปลีย่ นแปลงที่อยู่ หรือสถานที่ทางานหรือเปลีย่ นอาชีพการงาน ผู ใ้ ช้บริการจะต้องแจ้ง
การเปลีย่ นแปลงให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที
9. ผูใ้ ช้บริการตกลงให้กลุ่มธุ รกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยและผูท้ ่ีธนาคารมอบหมายใช้ขอ้ มูลของผู ใ้ ช้บริการ เพื่อการพิจารณาและ
ดาเนินการเสนอผลิตภัณฑ์บริการ และขอ้ เสนอพิเศษอืน่ ให้แก่ผูใ้ ช้บริการ และ/หรือ เพือ่ การอืน่ ได้

