ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริกำรบิซ ไอแบงก์กิ้งประเภทต่ำง ๆ
ข้ อกำหนดเกีย่ วกับบริกำรโอนเงินต่ ำงประเทศ
ข้อกาหนดนี้ เป็ นข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ ยวกับบริ การโอนเงินต่างประเทศ ระหว่างผูข้ อใช้บริ การ หรื อ “ผูข้ อ” กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ
“ธนาคาร” โดยผูข้ อตกลงผูกพันตามข้อกาหนดนี้ ทุกประการ
1. กำรให้ บริกำร
บริ การโอนเงินต่างประเทศ เป็ นบริ การที่ผขู ้ อตกลงให้ธนาคารหักเงินออกจากบัญชี เงินฝากของผูข้ อที่มีอยูก่ บั ธนาคาร เพื่อนาเงินเข้าบัญชี ของผูข้ อ หรื อ
บุคคลอื่นที่มีอยูก่ บั ธนาคารอื่นในต่างประเทศ หรื อสาขาของธนาคารที่อยูใ่ นต่างประเทศ
2. เงือ่ นไขและขั้นตอนกำรให้ บริกำร
2.1 ผูข้ อต้องจัดส่ งข้อมูล ต่างๆ เกี่ ยวกับผูร้ ั บเงิ น ตลอดจนรายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับการโอนเงิ นไปต่างประเทศให้แ ก่ ผูร้ ั บเงิ น ด้วยวิธีการกรอกข้อมูลเป็ น
ภาษาอังกฤษผ่านหน้าจอบริ การบิซ ไอแบงก์กิ้งเพื่อให้ธนาคารบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบในกรณี ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
2.2 เมื่อผูข้ อประสงค์จะโอนเงินไปต่างประเทศให้แก่ผรู ้ ับเงินรายใดที่ธนาคารได้บนั ทึกข้อมูลไว้ตามข้อ 2.1 แล้ว ผูข้ อต้องกรอกข้อมูลผ่านหน้าจอบริ การบิซ ไอ
แบงก์กิ้ง โดยวันที่เป็ นกาหนดโอนเงินต้องเป็ นวันทาการของธนาคาร และจานวนเงินที่โอนต้องไม่เกินจานวนที่ธนาคารกาหนด
2.3 ผูข้ อตกลงให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผขู ้ อระบุไว้ในคาสัง่ โอนเงินแต่ละครั้งตามจานวนเงินบาท หรื อจานวนเงินบาทที่เทียบเท่ากับจานวนเงินสกุล
ต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี ) ที่ผขู ้ อระบุในคาสั่งโอนเงินตลอดจนค่าบริ การ ค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการใช้บริ การนี้ หากเงินในบัญชี
ของผูข้ อมีไม่เพียงพอในขณะที่ธนาคารจะโอน ธนาคารจะระงับการโอนเงินตามคาสัง่ โอนเงินในกรณี ดงั กล่าว
2.4 หากผูข้ อประสงค์จะให้ธนาคารโอนเงินภายในวันทาการเดี ยวกันกับวันที่ผขู ้ อส่ งคาสั่งโอนเงิน ผูข้ อต้องส่ งคาสั่งโอนเงินให้แก่ธนาคารตั้งแต่เวลา 09.00น.
ถึง 16.00 น. ของวันทาการนั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะดาเนิ นการเมื่อได้รับคาสั่งโอนเงินโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนขายของธนาคาร (Selling Telegraphic Transfer
Rate) ในขณะที่ธนาคารทารายการ ในกรณี ที่ผขู้ อประสงค์จะให้ธนาคารโอนเงินในวันทาการใดหลังจากวันที่ผขู ้ อส่ งคาสัง่ โอนเงิน วันที่เป็ นกาหนดโอนเงิน
จะต้องไม่เกิ น 30 วันนับจากวันที่ผขู ้ อส่ งคาสั่งโอนเงิ น ทั้งนี้ ธนาคารจะดาเนิ นการในเวลาประมาณ 09.00 น. ของวันที่เป็ นกาหนดโอนเงินโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนขายของธนาคาร (Selling Telegraphic Transfer Rate) ในขณะที่ธนาคารทารายการ
2.5 หากมีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายจากธนาคารในต่างประเทศเพิ่มเติมผูข้ อตกลงชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ธนาคาร โดยให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อ
2.6 ในกรณี ที่ผูข้ อขอให้ธนาคารยกเลิ กรายการโอนเงิ นที่ ธนาคารได้ดาเนิ นการไปแล้ว ธนาคารจะพยายามยกเลิ กให้ตามคาขอ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ขั้นตอนการ
ดาเนินการ เงื่อนไขและข้อตกลงของธนาคารต่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง ในกรณี ดงั กล่าว ผูข้ อตกลงชาระค่าใช้จ่ายในการขอยกเลิ กรายการโอนเงินแก่ธนาคาร
และตกลงว่าธนาคารไม่มีความรับผิดต่อผูข้ อ หากไม่สามารถยกเลิกการโอนเงินได้ตามคาขอ
2.7 ผูข้ อตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นให้แก่ธนาคาร ในการที่ผขู ้ อขอให้ธนาคารดาเนิ นการสอบสวนกรณี ผรู ้ ับเงินโอนไม่ได้รับเงินในระยะเวลาอัน
สมควรอันเนื่ องมาจากความขัดข้องที่มิใช่ความผิดของธนาคาร
2.8 ผูข้ อรับทราบว่า ในกรณี ที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินได้และต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินด้วยสกุลที่ได้รับจากผูข้ อ โดยนาเข้าบัญชี เงินฝากตามที่ผขู้ อระบุ
ไว้ในคาสั่งโอนเงิน ในกรณี คืนเงินเป็ นสกุลบาท ผูข้ อตกลงให้ธนาคารใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนซื้ อของธนาคาร (Buying Telegraphic Transfer Rate) ณ ขณะที่
ธนาคารคืนเงินให้
2.9 ผูข้ อรับทราบว่า การดาเนินการโอนเงินไปต่างประเทศภายใต้ขอ้ กาหนดนี้ ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ในการโอนเงินที่ตอ้ งยืน่ เอกสารหลักฐานประกอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ ยนเงิน ผูข้ อรับรองว่าเอกสารหลักฐาน
ประกอบการโอนเงินที่ส่งมอบให้แก่ธนาคาร เป็ นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องแท้จริ งและครบถ้วน
2.10 ผูข้ อตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดในความเสี ยหาย ความล่าช้า หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา หรื อจากกฎหมาย หรื อ
กฎเกณฑ์ของประเทศที่ธนาคารต่างประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นตั้งอยู่ หรื อจากกฎเกณฑ์ของธนาคารต่างประเทศดังกล่าว
2.11 ผูข้ อตกลงจะให้ธนาคารแจ้งข้อมูลการโอนเงินไปต่างประเทศทาง E-mail (E-mail SWIFT Copy) ให้แก่ผบู ้ ริ หารระบบ (คาจากัดความปรากฏในข้อตกลง
การใช้บริ การบิซไอแบงก์กิ้ง) ของผูข้ อ
ผูข้ อรับทราบว่า การแจ้งข้อมูลทาง E-mail SWIFT Copy นี้ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผขู ้ อธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิ ด
จากความผิดพลาด หรื อข้อบกพร่ องของระบบอินเตอร์ เน็ต ระบบการสื่ อสาร คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ หรื อจากการกระทาของบุคคล
อื่น ไม่วา่ จะโดยทุจริ ตหรื อไม่ก็ตาม
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ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริกำรบิซ ไอแบงก์กิ้งประเภทต่ำง ๆ
ผูข้ อรับทราบว่า E-mail SWIFT Copy เป็ นเพียงการแจ้งข้อมูลให้ทราบอย่างรวดเร็ วเท่านั้นโดยธนาคารไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่าน E-mail
จะถูกต้องแท้จริ งครบถ้วนปราศจากข้อบกพร่ อง และข้อมูลดังกล่าวอาจสู ญหายหรื อถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางก่อนถึงระบบงานของผูข้ อ
ผูข้ อต้องใช้ความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับผ่าน E-Mail กับหลักฐานอื่นๆ ซึ่ งแสดงรายละเอียดรายการโอนเงินไปต่างประเทศ เพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการรับข้อมูลผิดพลาดหรื อซ้ าซ้อนในกรณี ที่ขอ้ มูลที่ปรากฏใน E-Mail แตกต่างจากข้อมูลที่ผขู้ อส่ งให้แก่ธนาคารผูข้ อต้องแจ้ง
ให้ธนาคารทราบโดยเร็ ว
2.12 กรณี ผขู้ อเปลี่ยนแปลง E-mail Address ของผูบ้ ริ หารระบบจากที่ระบุในคาขอใช้บริ การ บิซ ไอแบงก์กิ้งผูข้ อจะต้องแจ้งการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ธนาคารทราบทันที หากไม่แจ้ง จะถือว่า E-mail Address ที่ได้แจ้งไว้กบั ธนาคารเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
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