้ ริการบ ัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ และบ ัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้
ข้อตกลงการใชบ
้ งแต่
(เริม
่ ใชต
ั้
ว ันที่ 20 สิงหาคม 2565)
ในการใช ้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า
“ธนาคาร” ผู ้ขอใช ้บริการตกลงปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
1.

คาจาก ัดความ
1.1

“บริการนี้” หมายถึง บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้

1.2

“BiBS” หมายถึง บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้

1.3

“BmBS” หมายถึง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ (บริการโมบายแบงก์กงิ้ จากธนาคารกรุงเทพ)

1.4

“ผู ้ขอใช ้บริการ” หมายถึง ผู ้ทาคาขอใช ้บริการนี้ หรือผู ้ทีเ่ คยสมัครใช ้ BiBS หรือบริการนี้แล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการ
สมัครด ้วยวิธใี ดก็ตามทีธ
่ นาคารกาหนด

1.5

“รหัสประจาตัวลูกค ้า” หรือ “User ID” หมายถึง รหัสประจาตัวที่ธนาคารกาหนดขึน
้ และมอบให ้แก่ผู ้ขอใช ้
บริการ BiBS หรือทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการ BiBS กาหนดขึน
้ ในภายหลัง ก่อนการตกลงใช ้บริการนี้ ซึง่ สามารถนามาใช ้
เป็ นรหัสประจาตัวในการใช ้บริการนี้ได ้โดยอัตโนมัต ิ หรือรหัสประจาตัวทีธ
่ นาคารกาหนดขึน
้ และมอบให ้แก่ผู ้
ขอใช ้บริการ หรือทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการกาหนดขึน
้ ในภายหลัง เพือ
่ ใช ้เป็ นรหัสประจาตัวในการใช ้บริการนี้

1.6

“รหัสลับแรกเข ้า” หรือ “PIN” หมายถึง รหัสทีใ่ ช ้เป็ นรหัส ผ่านในการใช ้ BiBS หรือ BmBS เป็ นครัง้ แรก ซึง่
อาจเป็ นรหัสทีธ
่ นาคารกาหนดขึน
้ หรือทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการกาหนดขึน
้ แล ้วแต่กรณี

1.7

“รหัสลับส่วนตัว” หรือ “Password” หมายถึง รหัสทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการกาหนดขึน
้ เพือ
่ ใช ้เป็ นรหัสผ่านในการใช ้
BiBS ก่อนการตกลงใช ้บริการนี้ซงึ่ สามารถนามาใช ้เป็ นรหัสผ่านในการใช ้บริการนี้ได ้โดยอัตโนมัต ิ หรือรหัส
ทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการกาหนดขึน
้ เพือ
่ เป็ นรหัสผ่านในการใช ้บริการนี้

1.8

“Mobile PIN” หมายถึง รหัสทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการกาหนดขึน
้ เพือ
่ เป็ นรหัสผ่านในการใช ้บริการ BmBS ผ่านแอป
ื่ สารอืน
พลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ลงในโทรศัพท์มอ
ื ถือ หรืออุปกรณ์สอ
่ ของผู ้ขอใช ้บริการ

1.9

“การยืนยันตัวตนด ้วยข ้อมูลชีวภาพ (Biometrics)” หมายถึง การยืนยันตัวตนโดยใช ้ข ้อมูลชีวภาพของบุคคล
เช่น ลายนิว้ มือ ใบหน ้า แทนการใช ้ Mobile PIN

1.10 “บริก ารพร ้อมเพย์” หมายถึง บริก ารท าธุ ร กรรมทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์โ ดยอ า้ งอิง เลขประจ าตั ว ประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ หรือหมายเลข หรือข ้อมูลอืน
่ ใด ทีอ
่ าจถูกกาหนดขึน
้ ในอนาคต
1.11 “One Time Password” หรือ “OTP” หรือ รหัสผ่านครัง้ เดียว คือ รหัสลับทีธ
่ นาคารส่ง SMS ไปยังหมายเลข
โทรศัพท์มอ
ื ถือของผู ้ขอใช ้บริการทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้กับธนาคาร เพือ
่ ใช ้ยืนยันการทารายการบางประเภทหรือ
การทาธุรกรรม โดยรหัสดังกล่าวจะหมดอายุภายในระยะเวลาทีธ
่ นาคารกาหนด
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2.

บริการ
้ ริการอาจใชบ
้ ริการด ังต่อไปนีไ้ ด้
ผูข
้ อใชบ
2.1

2.2

ทาง BiBS และ BmBS
2.1.1

บริการตรวจสอบรายการบัญชี เช่น รายการทีเ่ กีย
่ วกับบัญชีเงินฝาก บัญชีบัตรเครดิต บัญชีกองทุนรวม

2.1.2

บริการโอนเงิน ชาระเงิน และเติมเงิน

2.1.3

(1) โอนเงินเข ้าบัญชีตนเอง ทีม
่ อ
ี ยู่กับธนาคารกรุงเทพ
(2) โอนเงินเข ้าบัญชีบค
ุ คลอืน
่ ทีม
่ อ
ี ยูก
่ ับธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอืน
่
(3) โอนเงินผ่านบริการพร ้อมเพย์
(4) ชาระค่าสินค ้าและบริการ
(5) เติมเงินเพือ
่ การใช ้จ่าย
้
บริการ ซือ-ขาย-สับเปลีย
่ นกองทุนรวม

2.1.4

้ พันธบัตร
บริการซือ

2.1.5

บริการโอนเงินไปยังต่างประเทศ

ทาง BiBS
2.2.1

สมัครรับเงินปั นผล

2.2.2

ื้ ขายหลักทรัพย์
เปิ ดบัญชีซอ

2.2.3

สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ

2.2.4

บริการอืน
่ ๆ เช่น การอายัดเช็ค การตรวจสอบรายการเช็คคืน แจ ้งให ้ธนาคารตรวจสอบรายการที่
ผิดปกติ

2.3

2.4

ทาง BmBS
2.3.1

บริการโอนเงินด ้วยเบอร์มอ
ื ถือทีล
่ งทะเบียนกับบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้

2.3.2

บริการโอนเงินหรือชาระเงิน โดยการสแกน QR code/ barcode

2.3.3

บริการสร ้าง PromptPay QR code เพือ
่ การรับเงิน

2.3.4

การบริจาคเงินโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ (eDonation)

2.3.5

การถอนเงินโดยไม่ใช ้บัตร ผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ (Cardless Withdrawal)

2.3.6

การถอนเงินและฝากเงินผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)

2.3.7

บริการเรียกดูยอดเงินคงเหลือโดยไม่ต ้องเข ้าสูร่ ะบบ

2.3.8

บริการเรียกดูข ้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย

บริการอืน
่ ๆ ตามทีแ
่ จ้งให้ทราบในเว็บไซต์ของธนาคาร
ทั ง้ นี้ การใช ้บริก ารบางประเภท ได ้แก่ บริก ารที่ร ะบุใ นข ้อ 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 และ
บริการอืน
่ ๆ ทีธ
่ นาคารอาจกาหนด ต ้องเป็ นไปตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุไว ้สาหรับบริการประเภทนั น
้ ๆ ซึง่ จะปรากฏ
ในระบบ BmBS เมือ
่ ท่านประสงค์จะใช ้บริการนัน
้ ๆ ด ้วย

3.

้ ริการ
เงือ
่ นไขการใชบ
3.1

เงือ
่ นไขทว่ ั ไป
ผู ้ขอใช ้บริการรับทราบ ยอมรับและตกลงกับธนาคาร ดังนี้
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3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

้ ด ้วยวิธก
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการได ้สมัครใช ้บริการนี้ โดยเริม
่ ต ้นและเสร็จสิน
ี ารตามทีธ
่ นาคารกาหนด
โดยไม่ ต ้องลงลายมือ ชื่อ ผู ้ขอใช ้บริก ารตกลงผู ก พั น ตามข อ้ ตกลงและเงื่อ นไขที่เ กี่ย วข ้องซึ่ง
่
ธนาคารกาหนดทุกประการ โดยผู ้ขอใช ้บริการไม่ต ้องลงลายมือชือ
จะปฏิบัตต
ิ ามคู่มอ
ื การใช ้บริการทีธ
่ นาคารได ้จัดให ้ในลักษณะแผ่นพับ หรือข ้อความบนเว็บไซต์ของ
ธนาคาร หรือลักษณะอืน
่ ทีธ
่ นาคารเห็นสมควร ซึง่ คูม
่ อ
ื ดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข ้อตกลงนี้
ผู ข
้ อใช ้บริก ารรั บ ทราบว่ า บริก ารแต่ ล ะประเภทที่ ผู ข
้ อใช ้บริก ารจะท าธุ ร กรรมผ่ า นบริก ารนี้ มี
ข ้อกาหนด ข ้อตกลง และเงือ
่ นไขทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบริการนัน
้ ๆ ซึง่ ผู ้ขอใช ้บริการสามารถเรียกดูได ้ทันที
จากเว็บไซต์ BiBS หรือเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือแอปพลิเคชัน BmBS ของธนาคาร และผู ้ขอ
ใช ้บริการตกลงผูกพันตามข ้อกาหนด ข ้อตกลง และเงือ
่ นไขของบริการต่างๆ ดังกล่าวนัน
้ ทุกประการ
การใช ้บริการใดๆ ทีท
่ าโดยใช ้ (1) รหัสประจาตัวลูกค ้าและรหัสลับแรกเข ้าหรือรหัสลับส่วนตัว หรือ
(2) Mobile PIN หรือ (3) การยืนยันตัวตนด ้วยข ้อมูลทางชีวภาพ (Biometric) หรือ (4) OTP หรือ
(5) วิธีการอืน
่ ใดตามที่ธนาคารกาหนด ตามขัน
้ ตอนและเงื่อนไขสาหรับการใช ้บริการประเภทนั น
้ ๆ
ให ้ถือว่าเป็ นการกระทาของผู ้ขอใช ้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู ้ขอใช ้บริการ โดยผู ้ขอใช ้บริการ
ไม่ต ้องลงนามในเอกสารใดๆ
จะรักษารหัสประจาตัวลูกค ้า รหัสลับแรกเข ้า รหัสลับส่วนตัว Mobile PIN และ OTP (ถ ้ามี) ไว ้เป็ น
ความลับ และจะไม่เปิ ดเผยให ้ผู ้ใดทราบ
หากมีบุคคลอืน
่ ล่วงรู ้รหัสลับแรกเข ้า ผู ้ขอใช ้บริการต ้องแจ ้งยกเลิกและขอรหัสลับแรกเข ้าใหม่ ตาม
วิธก
ี ารทีธ
่ นาคารกาหนดทันที
หากมีผู ้อืน
่ ล่วงรู ้รหัสประจาตัวลูกค ้า รหัสลับส่วนตัว Mobile PIN และ OTP (ถ ้ามี) ผู ้ขอใช ้บริการ
ต ้องเปลีย
่ นรหัสดังกล่าวตามวิธท
ี ธ
ี่ นาคารกาหนดทันที
สามารถใช ้ BiBS ผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต หรือระบบอืน
่ โดยใช ้เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอ
ื ถือ
หรือช่องทางอื่น ๆ ตามวิธีที่ธนาคารก าหนด และสามารถใช ้ BmBS ผ่านโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
่ สารอืน
สือ
่ ๆ หรืออุปกรณ์อน
ื่ ใด ตามวิธท
ี ธ
ี่ นาคารกาหนด
ทัง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริการอาจไม่สามารถใช ้บริการบางประเภทได ้ หากเข ้าใช ้บริการใดผ่านช่องทางบาง
ช่องทาง
ในกรณีที่ธนาคารจัดให ้ใช ้บริการได ้ด ้วยวิธีการอืน
่ ๆ ตามที่กล่าวถึงในข ้อ 3.1.4 (3) ธนาคารอาจ
กาหนดให ้ผู ้ขอใช ้บริการสามารถใช ้ได ้เฉพาะบริการบางประเภทเท่านั น
้ เช่น การตรวจสอบยอดเงิน
และรายการเคลือ
่ นไหวทางบัญชี โดยหากผู ้ขอใช ้บริการประสงค์จะใช ้บริการอืน
่ ๆ ภายใต ้ข ้อตกลง
นี้ ผู ้ขอใช ้บริการต ้องทาตามทีร่ ะบุในข ้อ 3.1.4 (1) หรือ (2) แล ้วแต่กรณี
สามารถใช ้ BiBS เพือ
่ เรียกดูข ้อมูลและทาธุรกรรมได ้ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ยกเว ้นการโอนเงินเข ้า
บัญชีของบุคคลอืน
่ การอายัดเช็ค การอายัดสมุดเงินฝากและบริการบางประเภท ทีส
่ ามารถท าได ้
เฉพาะในเวลาทีธ
่ นาคารกาหนดเท่านัน
้
สามารถใช ้ BmBS เพือ
่ เรียกดูข ้อมูลและทาธุรกรรมได ้ทุ กวันตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว ้นการโอนเงิน
เข ้าบั ญ ชีข องบุค คลอื่น และบริก ารบางประเภท ที่ส ามารถท าได ้เฉพาะในเวลาที่ธ นาคารก าหนด
เท่านัน
้
ธนาคารได ้กาหนดวงเงินสูงสุดต่อครัง้ และต่อวันในการทาธุรกรรมแต่ละประเภทผ่านบริการนี้ ซึง่ ผู ้
ขอใช ้บริก ารสามารถเรี ย กดู จ านวนวงเงิน สูง สุด ได ้จากเว็ บ ไซต์ แ ละแอปพลิเ คชั น BmBS ของ
ธนาคาร ผู ้ขอใช ้บริการสามารถปรับเปลีย
่ นวงเงินสูงสุดดังกล่าวได ้ตามช่องทางทีใ่ ช ้บริการนี้ หรือ
ช่องทางอืน
่ ทีธ
่ นาคารกาหนด
ในกรณีทธ
ี่ นาคารยินยอมให ้ผู ้ขอใช ้บริการสามารถสมัครใช ้บริการใดของธนาคารได ้โดยผ่านบริการ
่ ในค าขอใช ้บริก าร
นี้ หรือ ด ้วยช่อ งทางอื่น ใดตามวิธีก ารที่ธ นาคารก าหนดแทนการลงลายมือ ชือ
ดังกล่าวข ้างต ้น หากผู ้ขอใช ้บริการใช ้วิธก
ี ารดังกล่าวเพือ
่ สมัครใช ้บริการทีก
่ ล่าวนัน
้ ผู ้ขอใช ้บริการ
ตกลงผูกพันตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขเกีย
่ วกับการใช ้บริการดังกล่าวทุกประการ เสมือนว่าผู ้ขอใช ้
่ ในคาขอใช ้บริการดังกล่าว
บริการได ้สมัครใช ้บริการโดยการลงลายมือชือ
การทาธุรกรรมที่ต ้องมีการแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ ต ้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีเ่ กีย
่ วข ้อง กั บ
การทาธุร กรรมดั ง กล่า ว และอั ต ราแลกเปลี่ย นที่ใ ช ้ในการท าธุร กรรม ต ้องเป็ นไปตามที่ธ นาคาร
กาหนดในขณะนัน
้ ซึง่ ปรากฎบนหน ้าจอการทาธุรกรรมและผู ้ขอใช ้บริการตกลงทาธุรกรรมด ้วยอัตรา
แลกเปลีย
่ นดังกล่าว
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการได ้ทาธุรกรรมผ่านบริการนี้ ซึง่ มีผลเป็ นการเบิกเงินเกินบัญชีในบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน ผู ้ขอใช ้บริการยอมรับว่าการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการเบิกเงินเกินบัญชี และตกลง
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3.1.16

3.1.17

3.1.18

3.1.19

3.1.20

3.1.21

3.1.22

3.1.23

3.2

ปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไขเกีย
่ วกับการเบิกเงินเกินบัญชีตามที่ได ้ตกลงไว ้กับธนาคาร หรือตามที่ธนาคาร
กาหนด แล ้วแต่กรณี
ื่ สารอืน
ในการใช ้แอปพลิเคชัน BmBS ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ลงในโทรศัพท์มอ
ื ถือ หรืออุปกรณ์สอ
่ ผู ้ขอใช ้บริการ
ื่ สารของผู ้ขอใช ้
ยินยอมให ้ธนาคารตรวจสอบข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องในอุปกรณ์นัน
้ ๆ โดยหากอุปกรณ์สอ
บริก ารถู ก แก ไ้ ขดั ด แปลง หรื อ กระท าการใดๆ เช่ น การ Jailbreak (การแก ไ้ ขดั ด แปลงของ
ระบบปฏิบัตก
ิ าร iOS), Root (การแก ้ไขดัดแปลงของระบบปฏิบัตก
ิ าร Android), หรือการกระทาใดๆ
ที่มีลักษณะเดีย วกัน ผู ้ขอใช ้บริการตกลงให ้ธนาคารระงั บ การใช ้บริก ารนี้ ไ ด ้ และธนาคารไม่ ต ้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ทุกประการ
่ งในการใช ้บริการ หากระบบปฏิบัตก
ผู ้ขอใช ้บริการรับทราบว่า ผู ้ขอใช ้บริการจะมีความเสีย
ิ ารของ
ื่ สารอืน
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สอ
่ ของผู ้ขอใช ้บริการไม่ถูก ต ้องหรือ ไม่ได ้มาตรฐานหรือมีก าร
แก ้ไขดัดแปลง
ผู ้ขอใช ้บริการตกลงจะ update แอปพลิเคชัน BmBS และระบบปฏิบัตก
ิ ารของโทรศัพท์มือถือหรือ
ื่ สารอืน
อุปกรณ์สอ
่ ของผู ้ขอใช ้บริการให ้เป็ นปั จจุบันอยูเ่ สมอ มิฉะนัน
้ ผู ้ขอใช ้บริการอาจไม่สามารถใช ้
BmBS ได ้
ธนาคารอาจไม่ ส ามารถให บ
้ ริก ารนี้ ไ ด เ้ ป็ นการชั่ ว คราว ในกรณี ที่ ร ะบบคอมพิว เตอร์ อุ ป กรณ์
่ สาร เน็ ตเวิรก
ระบบสือ
์ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบริการนี้ ขัดข ้อง ได ้รับความเสียหาย กาลังซ่อมแซม หรืออยู่
ั อืน
ระหว่างการดูแลระบบ หรือมีเหตุสด
ุ วิสย
่ ๆ
ธนาคารสามารถเปลี่ย นแปลงเงื่ อ นไขและข ้อตกลงต่ า งๆ ตลอดจนอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการ
ให บ
้ ริก ารได ้ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการเปลี่ย นแปลงดั ง กล่ า วให ผ
้ ูข
้ อใช ้บริก ารทราบ ณ
สานั กงาน/สาขา หรือที่เว็บไซต์ของธนาคาร ยกเว ้นการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไข ที่มีกฎเกณฑ์
หรือข ้อกาหนดของทางการให ้ต ้องดาเนินการเป็ นการเฉพาะ ซึง่ ธนาคารจะปฏิบัตต
ิ ามกฎเกณฑ์หรือ
ข ้อกาหนดดังกล่าว
หากมีความผิดพลาดเกิดขึน
้ ในการใช ้บริการนี้ หรือมีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับรายการเคลือ
่ นไหวทางบัญชี
ผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องแจ ้งรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องให ้แก่ธนาคาร เพือ
่ ให ้ธนาคารใช ้เป็ นข ้อมูล
ในการตรวจสอบข ้อผิดพลาด โดยธนาคารจะดาเนินการแก ้ไขเรือ
่ งร ้องเรียน หรือแจ ้งความคืบหน ้า
ตามกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารได ้แจ ้งไว ้บนเว็ บไซต์ของธนาคาร หรือตามระยะเวลาอืน
่ ใด หาก
ธนาคารไม่สามารถตรวจสอบให ้แล ้วเสร็จภายในระยะเวลาทีแ
่ จ ้งไว ้ดังกล่าว
หนั งสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ของธนาคารที่จั ด ส่งให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการทางไปรษณี ย ์ หรือ
ไปรษณียอ
์ เิ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามทีอ
่ ยู่ซงึ่ ผู ้ขอใช ้บริการได ้แจ ้งให ้ธนาคารทราบ ให ้ถือว่า เป็ น
การจัดส่งให ้แก่ผู ้ขอใช ้บริการโดยชอบแล ้ว และในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการเปลีย
่ นแปลงทีอ
่ ยู่ดังกล่า ว
ผู ้ขอใช ้บริการจะแจ ้งให ้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางระบบ BiBS โดยเร็วทีส
่ ด
ุ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอใช ้บริการได ้เคยตกลงผูกพันตามข ้อตกลงการใช ้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ มาก่อน
แล ้ว ไม่ว่าข ้อตกลงนั น
้ จะอยู่ด ้านหลังคาขอใช ้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ คาขอใช ้บริการบัวหลวง
ไอแบงก์กงิ้ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ หรือเป็ นข ้อกาหนดทีเ่ ป็ นแผ่นพับ หรือทีไ่ ด ้เคยตกลงผูกพัน
ดังกล่าวด ้วยการยอมรับในเว็บไซต์ของธนาคาร หรือในทีใ่ ดก็ตาม ผู ้ขอใช ้บริการตกลงปฏิบัตต
ิ าม
้ ริก ารบั ว หลวง ไอแบงก์ก ิ้ง และบั ว หลวง เอ็ ม แบงก์ก ิ้ง นี้ แ ทนข อ้ ตกลงหรื อ
ขอ
้ ตกลงการใช บ
ข ้อกาหนดดังกล่าวข ้างต ้น
ื่ สารอืน
ผู ้ขอใช ้บริการรับทราบว่าจานวนโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สอ
่ ที่ผู ้ขอใช ้บริการจะนามาใช ้
บริการ BmBS รวมแล ้วจะต ้องไม่เกิน 3 เครื่องหรือจานวนสูงสุดอืน
่ ที่ธนาคารจะแจ ้งให ้ทราบ และ
ิ ธินาข ้อมูลโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สอ
ื่ สารอืน
ธนาคารมีสท
่ ที่ไม่ได ้มีการใช ้งานเกินระยะเวลาที่
ธนาคารกาหนด ออกจากระบบของธนาคารได ้

เงือ
่ นไขเฉพาะบริการบางประเภท
3.2.1 โอนเงินหรือชาระเงิน
สาหรับการโอนเงินหรือการชาระเงินนัน
้ ผู ้ขอใช ้บริการสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได ้เท่านัน
้
(1) การโอนเงินหรือชาระเงินโดยระบุเลขทีบ
่ ัญชีของผู ้รับโอน หรือรหัสของผู ้รับชาระเงิน
ผู ้ขอใช ้บริก ารสามารถโอนเงิน หรือ ช าระเงิน ผ่ า น BiBS และ BmBS ได ้ โดยผู ้ขอใช ้บริก าร
จะต ้องเป็ นผู ้ทารายการและตรวจสอบความถูกต ้องของเลขทีบ
่ ัญชีของผู ้รับโอนหรือรหัส ของ
ผู ้รับชาระเงินด ้วยตนเอง โดยธนาคารจะดาเนินการตามคาสัง่ ของผู ้ขอใช ้บริการ
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ทั ง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริก ารสามารถด าเนิน การโอนเงิน ด ้วยการระบุเ ลขที่บั ญ ชีข องผู ้รั บ โอน โดย
กาหนดวันทีป
่ ระสงค์จะให ้ธนาคารทารายการโอนไว ้ล่วงหน ้าได ้ ซึง่ ธนาคารจะดาเนินการให ้ใน
วันและตามจานวนเงินที่ผู ้ขอใช ้บริการระบุ ซึง่ ในกรณีโอนเงินผ่าน BiBS จานวนเงินทีผ
่ ู ้ขอใช ้
บริการประสงค์จะโอนให ้แก่บุคคลอืน
่ จะต ้องไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อวันที่ผู ้ขอใช ้บริการกาหนด
ไว ้ ส่วนในกรณีโอนเงินผ่าน BmBS ผู ้ขอใช ้บริการสามารถกาหนดจานวนเงินทีป
่ ระสงค์จะโอน
ให ้แก่บุคคลอืน
่ ได ้สูงกว่าวงเงิน สูงสุด ต่อ วันที่ผู ้ขอใช ้บริการกาหนดไว ้ ทัง้ นี้ จานวนเงินที่จ ะ
โอนไปยัง บุค คลอืน
่ ได ้ในวัน ที่กาหนดดั ง กล่า วทุก จานวนผ่าน BiBS และ BmBS เมื่อรวมกั น
แล ้วจะต ้องไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อวันทีธ
่ นาคารกาหนด
(2) การโอนเงินหรือชาระเงินโดยระบุเบอร์มอ
ื ถือทีผ
่ ู ้รับโอนได ้ลงทะเบียนกับ BmBS
ผู ้ขอใช ้บริการสามารถโอนเงินโดยระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึง่ ผู ้รับโอนได ้ลงทะเบียนไว ้
กับ BmBS แทนเลขทีบ
่ ัญชีเงินฝากของผู ้รับโอนทีม
่ อ
ี ยู่กับธนาคารกรุงเทพ โดยผู ้ขอใช ้บริการ
จะต ้องตรวจสอบความถูกต ้องด ้วยตนเอง
(3) การโอนเงินหรือชาระเงินโดยผ่านพร ้อมเพย์
ผู ้ขอใช ้บริการสามารถโอนเงินหรือชาระเงินให ้แก่ผู ้รับโอนที่ได ้ลงทะเบียนบริการพร ้อมเพย์
ในกรณีนี้ธนาคารจะดาเนินการตามคาสั่งของผู ้ขอใช ้บริการ โดยผู ้ขอใช ้บริการต ้องตรวจสอบ
ข ้อมูลรายละเอียดทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมดด ้วยตนเอง
(4) การโอนเงินหรือชาระเงินด ้วย QR code/barcode
ผู ้ขอใช ้บริการ สามารถโอนเงินหรือชาระเงินโดยการใช ้ QR code หรือ barcode (ไม่วา่ จะผ่าน
พร ้อมเพย์ห รือ ไม่ ) ผ่า นบริก าร BmBS ส าหรั บ การโอนเงิน หรือ ช าระเงิน ทั ง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายใต ้เงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
i. ผู ้ขอใช ้บริก ารจะต ้องสแกน QR Code/barcode ของผู ้รั บ เงิน หรือ ร ้านค ้าหรือ บริษั ท ผู ้รับ
ชาระเงิน หรือแสดง QR Code/barcode ให ้ผู ้รับเงินหรือร ้านค ้าหรือบริษัทผู ้รับชาระเงินทา
การสแกน โดยการโอนเงินหรือชาระเงินจะเสร็ จ สมบูรณ์เมื่อ ผู ้ขอใช ้บริก ารยืน ยัน การท า
รายการตามคาสัง่ ของผู ้ขอใช ้บริการเรียบร ้อยแล ้ว
ii. ในการโอนเงิน หรือ ช าระเงิน ด ้วย QR code/barcode โดยไม่ ต ้องใส่ Mobile PIN (ควิก
เพย์) ผู ้ขอใช ้บริการสามารถโอนเงินหรือชาระเงินโดยวิธีการดังกล่าวได ้ภายในวงเงินต่อ
วัน ที่ผู ้ขอใช ้บริการระบุ (ซึง่ ต ้องไม่เกินกว่าวงเงินต่อวัน ที่ธนาคารกาหนด) ทัง้ นี้ ผู ้ขอใช ้
บริการสามารถเปลีย
่ นแปลงวงเงินดังกล่าวด ้วยตนเองผ่านบริการ BmBS ได ้ตลอดเวลา
่ ผู ้รับเงิน ชือ
่ ร ้านค ้าหรือชือ
่
iii. ผู ้ขอใช ้บริการ ต ้องตรวจสอบความถูกต ้องของจานวนเงิน ชือ
บ ริ ษั ท ผู ร้ ั บ ช า ร ะ เ งิ น อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ส กุ ล เ งิ น (ก ร ณี เ ป็ น ร า ย ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ที่
ต่างประเทศ) เบอร์มอ
ื ถือ เลขประจาตัวประชาชน หรือเลขทีบ
่ ัญชี (แล ้วแต่กรณี) รวมถึง
ความถูก ต ้องของ QR Code ของร ้านค ้าหรือ ผู ้รั บ เงิน ที่ผู ้ขอใช ้บริก ารต ้องการโอนเงิน /
ชาระเงิน
3.2.2

การสร ้างพร ้อมเพย์ QR Code เพือ
่ รับเงิน
ผู ้ขอใช ้บริการ สามารถสร ้างพร ้อมเพย์ QR Code ผ่าน BmBS เพือ
่ รับเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ขอ
้บริ
้บริ
ใช การทีล
่ งทะเบียนพร ้อมเพย์ไว ้กับธนาคาร โดยผู ้ขอใช การ ต ้องตรวจสอบความถูกต ้องของ
ธุรกรรมการรับเงินด ้วยตนเอง

3.2.3

การบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์ (eDonation)
ผู ข
้ อใช ้บริก ารสามารถบริจ าคเงิน ให แ้ ก่ ห น่ ว ยงานรั บ บริจ าค ได แ้ ก่ สถานศึก ษา ศาสนสถาน
โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศ ลอื่นๆ ที่ได ้ลงทะเบียนไว ้กั บ กรมสรรพากร โดยหากผู ้ขอใช ้
บริการประสงค์จะได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาจระบุให ้ธนาคารเป็ นผู ้ส่งข ้อมูลการท ารายการ
้ ริ ก ารได ้ ในกรณี ที่ ผู ข
้ ริ ก ารประสงค์ รั บ
บริจ าคเงิน ให แ
้ ก่ ก รมสรรพากรแทนผู ข
้ อใช บ
้ อใช บ
ใบเสร็จรับเงิน สามารถติดต่อหน่วยรับบริจาคได ้โดยตรง

3.2.4

การถอนเงินโดยไม่ใช ้บัตร ผ่านเครือ
่ งเอทีเอ็มหรือเครือ
่ งฝากถอนเงินอัตโนมัตข
ิ องธนาคารกรุงเทพ
(Cardless Withdrawal)
(1) ผู ้ขอใช ้บริก ารสามารถท ารายการถอนเงิน จากบั ญ ชีเ งิน ฝากของธนาคารที่ผู ก กั บ บริก าร
BmBS ตามที่ธ นาคารก าหนดโดยไม่ใ ช ้บั ต รได ้ ตามขั น
้ ตอนและวิธีก ารที่ธ นาคารกาหนด

5

ทั ง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริก ารจะต ้องท าการสแกน QR Code ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากเกิน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู ้ขอใช ้บริการจะไม่สามารถถอนเงินรายการนัน
้ ได ้
้บริ
้บั
(2) ผู ้ขอใช การสามารถยกเลิกรายการถอนเงินโดยไม่ใช ตร ทีไ่ ด ้สร ้างไว ้แล ้วแต่ยังไม่ได ้ทา
การถอนเงินทีเ่ ครือ
่ งเอทีเอ็มหรือเครือ
่ งฝากถอนเงินอัตโนมัตข
ิ องธนาคารได ้
(3) ผู ้ขอใช ้บริก ารตกลงยอมรั บ ว่า หากมีก ารถอนเงิน โดยไม่ใ ช ้บั ต รด ้วยการสแกน QR Code
แล ้วไม่วา่ จะเป็ นการกระทาของผู ้ขอใช ้บริการเอง หรือเป็ นการกระทาของบุคคลอืน
่ ใด ให ้ถือ
ว่าการทารายการดังกล่าวถูกต ้องสมบูรณ์และผูกพันผู ้ขอใช ้บริการทุกประการเสมือนหนึง่ ได ้
่ ในเอกสารใดๆ
กระทาโดยผู ้ขอใช ้บริการเอง โดยผู ้ขอใช ้บริการไม่ต ้องลงลายมือชือ
(4) ในกรณี ที่ธ นาคารจะเก็ บ ค่า ธรรมเนี ย มจากการใช ้บริก ารถอนเงิน โดยไม่ใ ช ้บั ต ร ธนาคาร
้ ริ ก ารทราบในขั ้น ตอนการท ารายการ ผู ข
้ ริ ก ารตกลงช าร ะ
จะแจ ง้ ให ผ
้ ูข
้ อใช บ
้ อใช บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให ้แก่ธนาคารโดยให ้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอใช ้บริการ
3.2.5

การถอนเงินและฝากเงินผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
(1) ผู ้ขอใช ้บริการสามารถทารายการถอนเงินจากหรือฝากเงินเข ้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และ
บั ญ ชีเ งิน ฝากกระแสรายวั น ที่ผู ก กั บ บริก าร BmBS ผ่ า นตั ว แทนธนาคาร ซึง่ หมายถึง นิต ิ
บุ ค คลหรือ บุ ค คลอื่น ใด ผู ้มีคุ ณ สมบั ต ิต ามหลั ก เกณฑ์ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ที่
ธนาคารแต่งตัง้ ให ้เป็ นตัวแทนรับถอนเงิน รับฝากเงิน และ/หรือทาธุรกรรมใด ๆ แทนธนาคาร
ตามทีธ
่ นาคารมอบหมาย
(2) ผู ้ขอใช ้บริการสามารถทารายการดังกล่าวตาม (1) ได ้ โดยใช ้ Barcode/QR Code หรือรหัส
อื่น ใดที่ผู ้ขอใช ้บริก ารได ้รั บ ผ่ า นบริก าร BmBS เพื่อ น าไปใช ้ประกอบการท ารายการผ่ า น
ตัวแทนธนาคาร ณ จุดให ้บริการของตั วแทนธนาคาร ทัง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริการจะต ้องทารายการ
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด หากเกินระยะเวลานั น
้ แล ้ว ผู ้ขอใช ้บริการจะไม่สามารถ
ทารายการได ้
ผู ้ขอใช ้บริการมีหน ้าที่เก็บ Barcode/QR Code ไว ้เป็ นความลับ ในระหว่างที่ Barcode/QR
Code ยังมีผลอยู่
(3) ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการใด ๆ สาหรับการถอนเงินและฝาก
เงินผ่านตัวแทนธนาคาร ตามอัตราและเงือ
่ นไขทีต
่ ัวแทนของธนาคารกาหนด
(4) ผู ้ขอใช ้บริการตกลงยอมรับว่า หากมีการถอนเงินหรือฝากเงินผ่านตัวแทนธนาคารแล ้ว ไม่ว่า
จะเป็ นการกระทาของผู ้ขอใช ้บริการเอง หรือเป็ นการกระทาของบุคคลอืน
่ ใด ให ้ถือว่าการทา
รายการดังกล่าวถูกต ้องสมบูรณ์ และผูกพัน ผู ข
้ อใช ้บริก ารทุก ประการเสมือนหนึ่ง ได ้กระท า
่ ในเอกสารใดๆ
โดยผู ้ขอใช ้บริการเอง โดยผู ้ขอใช ้บริการไม่ต ้องลงลายมือชือ
(5) ผู ้ขอใช ้บริการมีหน ้าทีต
่ ้องตรวจสอบหลักฐานการถอนหรือฝากเงิน ซึง่ ตัวแทนของธนาคาร
เป็ นผู ้ออกให ้กับผู ้ขอใช ้บริการให ้ตรงกับยอดถอนหรือเงินฝาก และต ้องตรวจนั บเงินกรณีการ
ถอนเงินให ้ถูกต ้องครบถ ้วน หากไม่ถก
ู ต ้อง ผู ้ขอใช ้บริการต ้องโต ้แย ้งต่อตัวแทนของธนาคาร
ทันที
กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผิดพลาด หรือได ้รับแจ ้งข ้อมูล ผิดพลาดจากผู ข
้ อใช ้บริก าร
ธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบข ้อมูลการทารายการ และจะดาเนินการปรับปรุงแก ้ไขตาม
หลักเกณฑ์และขัน
้ ตอนการปฏิบัตงิ านของธนาคาร

3.2.6

การอายัดเช็ค
ผู ้ขอใช ้บริการ สามารถส่งคาสัง่ ขออายัดเช็ค ผ่าน BiBS ได ้ ซึง่ ธนาคารจะรับคาสัง่ เพือ
่ ดาเนินการให ้
โดยเร็ว โดยให ้มีผลหลังจากธนาคารได ้รับคาสัง่ แล ้ว เป็ นเวลา 5 นาที ทัง้ นี้ หากเช็คฉบับนัน
้ อยูใ่ น
กระบวนการทีธ
่ นาคารไม่สามารถระงับการจ่ายเงินได ้ ผู ้ขอใช ้บริการจะไม่เรียกร ้องให ้ธนาคาร
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้

3.2.7

การเรียกดูข ้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย
ื้ ผ่านธนาคารได ้ตลอด 24 ชัว่ โมง
(1) ผู ้ขอใช ้บริการสามารถเรียกดูข ้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่ซอ
(2) ผู ้ขอใช ้บริการรับทราบและยอมรับว่า ธนาคารได ้รับข ้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทผู ้รับ
ประกันภัย ธนาคารจึงไม่สามารถรับรองความถูกต ้องสมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้
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4.

ความร ับผิดชอบของธนาคาร
ธนาคารจะรับผิดชอบสาหรับความเสียหายที่เกิดขึน
้ ในกรณีที่ธนาคารกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร ้ายแรง ซึง่ เป็ นความเสียหายทีต
่ ามปกติย่อมเกิดขึน
้ เท่านั น
้ แต่ธนาคารไม่ต ้องรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จาก
พฤติก ารณ์ พ เิ ศษ ทั ง้ นี้ ผู ้ขอใช ้บริก ารตกลงว่า ไม่ว่า ในกรณี ใ ดๆ ธนาคารไม่ต ้องรั บ ผิด ชอบในความเสีย หายที่
เกิดขึน
้ จากสาเหตุตา่ งๆ ดังต่อไปนี้
4.1

มีก ารใช ้รหั ส ประจ าตั ว ลู ก ค ้าควบคู่ กั บ รหั ส ลั บ แรกเข ้าหรือ รหั ส ลั บ ส่ว นตั ว หรือ มีก ารใช ้ Mobile PIN หรือ
วิธก
ี ารอืน
่ ใด ตามทีธ
่ นาคารกาหนด ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาของผู ้ใดก็ตาม

4.2

่ สาร หรือ
เหตุสด
ุ วิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ทธ
ี่ นาคารไม่สามารถควบคุมได ้ ซึง่ รวมถึงการทีอ
่ ุปกรณ์ ระบบสือ
่ มต่อไม่ทางาน หรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากการกระทาที่ไม่ชอบด ้วย
การส่งสัญญาณเชือ
กฎหมาย หรือ ในกรณี ที่ธ นาคารปิ ดให ้บริก ารนี้ เพื่อ ปรั บ ปรุ ง หรือ บ ารุ งรั ก ษาระบบ อั น เป็ นเหตุใ ห ้ผู ้ขอใช ้
บริการไม่สามารถใช ้บริการนี้ได ้

4.3

ความล่าช ้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู ้ขอใช ้บริการ
่ สาร
ของธนาคาร หรือของผู ้ให ้บริการระบบอินเทอร์เน็ ต (Internet Service Provider) หรือเครือข่ายการสือ
อืน
่ เว ้นแต่ในกรณีทค
ี่ วามล่าช ้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องดังกล่าว เกิดจากความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร ้ายแรงของธนาคาร

4.4

ความล่าช ้าในขัน
้ ตอนการดาเนินการของบริการนี้

4.5

การทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อตกลงของบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ หรือไม่
ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนด ข ้อตกลง หรือเงื่อนไขที่เกีย
่ วข ้องกับ บริก ารประเภทใดๆ ที่ผู ้ขอใช ้บริการใช ้เพื่อ ท า
ธุรกรรมผ่านบริการนี้

5.

ค่าธรรมเนียม
ผู ้ขอใช ้บริการตกลงชาระค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการใช ้บริการ และค่าใช ้จ่ายต่างๆ อันเกีย
่ วเนื่องกับการใช ้
บริการนี้ หรือการใช ้บริการอืน
่ ผ่านบริการนี้ ในอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีธ
่ นาคารได ้ประกาศกาหนด โดยผู ้
ขอใช ้บริการยินยอมให ้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากหลัก หรือบัญชีเงินฝากทีร่ ะบุไว ้สาหรับการใช ้บริการนี้ หรือ
บัญชีเงินฝากอืน
่ ใดของผู ้ขอใช ้บริการ เพือ
่ ชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายดังกล่าว

6.

ข้อมูล
ผู ้ขอใช ้บริการได ้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล
ของธนาคาร ตลอดจนสิทธิข องเจ ้าของข ้อมูล ส่วนบุคคลตามที่ก าหนดไว ้ในหนั ง สือแจ ้งการคุ ้มครองข ้อมูล ส่ว น
บุค คล (Privacy Notice) และหนั ง สือ ขอความยิน ยอมในการเก็ บ รวบรวม ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูล ส่ว นบุ ค คลของ
ธนาคารแล ้ว ก่อนการตกลงผูกพันตามข ้อตกลงนี้ และผู ้ขอใช ้บริการขอรับรองต่อธนาคารว่า (1) ผู ้ขอใช ้บริการได ้
แจ ้งรายละเอียดตามหนั งสือแจ ้งการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร ให ้แก่บุคคลซึง่ เป็ น
เจ ้าของข ้อมูลส่วนบุคคลทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้ให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนัน
้ ไว ้แก่ธนาคารตลอดมาทราบแล ้ว และ
บุคคลดังกล่าวได ้รับทราบรายละเอียดตามหนังสือแจ ้งการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร
ิ ธิโดยชอบด ้วยกฎหมายในการเปิ ดเผยข ้อมูลใด ๆ ของบุคคลอืน
แล ้ว และ (2) ผู ้ขอใช ้บริการมีสท
่ ซึง่ ผู ้ขอใช ้บริการ
ได ้ให ้ไว ้แก่ธนาคาร
ิ ธิเก็บรวบรวม และใช ้ข ้อมูลทีผ
ผู ้ขอใช ้บริการ ยอมรับและตกลงว่า ธนาคารมีสท
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้ให ้ไว ้แก่ธนาคารหรือ
ทีเ่ กิดขึน
้ จากการใช ้บริการตามข ้อตกลงนี้และข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้บริการตามข ้อตกลงนี้ หรือทีธ
่ นาคาร

7

ิ ธิสง่ โอน หรือเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวให ้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
ได ้รับหรือเข ้าถึงได ้จากแหล่งอืน
่ ตลอดจนมีสท
การเงินของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ผู ้ให ้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผู ้รับโอนสิทธิหรือ
หน า้ ที่จ ากธนาคาร ผู ้รั บ โอนสิท ธิเ รีย กร ้องของธนาคาร ที่ป รึก ษา สถาบั น การเงิน อื่น บุ ค คลที่จั ด อั น ดั บ ความ
่ ถือ ผู ้ตรวจสอบภายนอก หน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ ทีเ่ กีย
น่าเชือ
่ วข ้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เพือ
่ วัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ตามทีก
่ าหนดไว ้ในหนั งสือแจ ้งการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ของธนาคาร ซึง่ รวมถึง
6.1

การดาเนินการให ้เป็ นไปตามข ้อตกลงนี้หรือทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับข ้อตกลงนี้รวมถึง การดาเนินการให ้เป็ นไปตาม
สัญญาหรือข ้อตกลงที่ทาขึน
้ ระหว่างธนาคารกับบุคคลอืน
่ ซึง่ เกีย
่ วข ้องหรือเกีย
่ วเนื่องกับการให ้บริการตาม
ข ้อตกลงนี้

6.2

การแจ ้ง ติด ต่ อ ตรวจสอบ หรือ ตอบข ้อซั ก ถามหรือ ข ้อร ้องเรีย นใด ๆ ที่เ กี่ย วข ้องกั บ การใช ้บริก ารตาม
ข ้อตกลงนี้ ตามคาขอของผู ้ขอใช ้บริการหรือบุคคลอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการให ้บริการตามข ้อตกลงนี้

6.3

การวิเคราะห์ ประมวลผล บริหารจั ดการ หรือใช ้ข ้อมูลที่เกิดจากการใช ้ผลิตภัณ ฑ์หรือ บริการของธนาคาร
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ผู ้ขอใช ้บริการและการประชาสัม พันธ์ มอบ หรือเสนอเอกสิทธิ สิทธิประโยชน์
รางวัล และผลิตภัณฑ์หรือบริการทีน
่ ่าจะเหมาะสมหรือตรงกับความประสงค์ของผู ้ขอใช ้บริการ ตลอดจนการ
ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

6.4

การดาเนินงานทีเ่ กีย
่ วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.5

่ ง และตรวจสอบใด ๆ ทีเ่ กีย
การกากับดูแล บริหารความเสีย
่ วกับการให ้บริการของธนาคาร รวมถึงการบริหาร
จัดการธุรกิจของธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงิน และบริษัทในเครือของธนาคาร หรือพันธมิตรทาง
ธุรกิจของธนาคาร

6.6

การด าเนิน การต่ า ง ๆ ตามที่ก ฎหมาย กฎเกณฑ์ ค าสั่ ง หรือ ระเบีย บวิธีป ฏิบั ต ิที่ห น่ ว ยงานราชการ หรือ
หน่วยงานกากับดูแลกาหนด ตลอดจนการติดตามทวงถามหนี้ การใช ้สิทธิเรียกร ้อง หรือการบังคับสิทธิตาม
กฎหมาย

7.

้ ริการ
การยกเลิกการใชบ
7.1

ิ ธิยกเลิกการให ้บริการนี้ สาหรับผู ้ขอใช ้บริการได ้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบในกรณี
ธนาคารมีสท
ดังต่อไปนี้
(1) ผู ้ขอใช ้บริการไม่มก
ี ารเข ้าสูร่ ะบบเพือ
่ ใช ้บริการนี้ เป็ นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากวันทีข
่ น
ั ้ ตอนการสมัครใช ้
้ หรือวันทีผ
บริการเสร็จสิน
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้เข ้าสูร่ ะบบครัง้ ล่าสุด แล ้วแต่กรณี
(2) ธนาคารไม่สามารถหักเงินค่าธรรมเนียมรายปี หรือค่าธรรมเนียมการใช ้บริการจากบัญชีเงินฝากของผู ้ขอ
ใช ้บริการได ้ไม่วา่ ด ้วยเหตุใดๆ

7.2

ิ ธิยกเลิกการให ้บริการ BiBS หรือ BmBS หรือบริการประเภทใดประเภทหนึง่ ทีธ
ธนาคารมีสท
่ นาคารให ้บริการ
ผ่านบริการ BiBS หรือ BmBS ได ้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ขอใช ้บริการทราบล่วงหน ้า

7.3

ผู ้ขอใช ้บริการจะขอยกเลิกการใช ้บริการนี้ เมือ
่ ใดก็ได ้ โดยแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน ้าเป็ นเวลา 15 วัน
ทาการตามวิธท
ี ธ
ี่ นาคารกาหนด การยกเลิกนี้จะมีผลเมือ
่ ครบกาหนด 15 วันทาการดังกล่าว และรายการคง
ค ้างทีผ
่ ู ้ขอใช ้บริการได ้มีคาสั่งไว ้ในบริการ BiBS หรือ BmBS เพือ
่ ให ้ทารายการหลังครบกาหนดดังกล่าว จะ
ถูกยกเลิก
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Terms and Conditions Governing Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services
(Effective as of August 20, 2022)

For the purpose of my utilization of Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services of Bangkok
Bank Public Company Limited (the “Bank”), I agree to be bound by the following terms and
conditions:
1. Definitions
1.1

“Service” means Bualuang iBanking and Bualuang mBanking services.

1.2

“BiBS” means Bualuang iBanking Service.

1.3

“BmBS” means Bualuang mBanking Service (Bangkok Bank Mobile Banking).

1.4

“Applicant” means a person who has signed the Bualuang iBanking and Bualuang
mBanking Services application form as Applicant or a person who has previously applied
for the utilization of BiBS or this Service through any channel provided by the Bank.

1.5

“User ID” means a user id issued by the Bank and given to the Applicant who has applied
for BiBS, or a user id later selected by the Applicant who has applied for BiBS, before
agreeing to utilize this Service, which can be automatically used as a user id for this
Service; or a user id selected by the Applicant to access this Service.

1.6

“PIN” means a code issued by the Bank or selected by the Applicant, whichever the case
may be, to access BiBS or BmBS for the first time.

1.7

“Password” means a code selected by the Applicant to access BiBS before agreeing to
utilize this Service, which can be automatically used as password for this Service, or a
code selected by the Applicant to access this Service.

1.8

“Mobile PIN” means a pin selected by the Applicant as a code to utilize BmBS through
the BmBS application installed on the Applicant’s mobile phone or any other
communication device.

1.9

“Biometrics” means authentication using a person's biometrics such as fingerprints or
facial recognition instead of Mobile PIN.

1.10 “PromptPay Service” means electronic transaction services with reference to
identification number, mobile phone number, numerical number or any other identifier
as may be later specified.
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1.11 “One Time Password” or “OTP” means a secret code that the Bank sends via SMS to the
Applicant’s mobile phone number registered with the Bank to confirm certain activities
or transaction, which will expire within the time period specified by the Bank.
2. Services
The Applicant may utilize the following services:
2.1 via BiBS and BmBS
2.1.1 Verification of account activities for, e.g., activities of deposit accounts, credit
card accounts and mutual fund accounts
2.1.2 Money transfers, payments and top-up
(1) Money transfers to the Applicant’s deposit account maintained at the Bank
(2) Money transfers to other person’s deposit account maintained at the Bank or
any other bank
(3) Money transfers via PromptPay
(4) Payments for goods and services
(5) Top-up for payment
2.1.3 Services relating to purchase, sales or switching of mutual funds
2.1.4 Purchasing of bonds
2.1.5 International funds transfer
2.2 via BiBS
2.2.1 Applying for receiving of dividend payments
2.2.2 Opening of a securities trading account
2.2.3 Applying for direct debit service
2.2.4 Other services, such as stopping payments of cheques, cheque return item
verification, requesting the Bank to verify irregular transaction
2.3 via BmBS
2.3.1 Money transfers using mobile phone number registered with BmBS
2.3.2 Money transfers or making of payments using QR code/barcode
2.3.3 Creating PromptPay QR code for receiving payment
2.3.4 Electronic donations (eDonation)
2.3.5 Cardless withdrawal via ATMs of the Bank
2.3.6 Withdrawal and deposit via banking agents
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2.3.7 Viewing of account balance without having to log in
2.3.8 Viewing of information on insurance policy
2.4 Other services as specified on the Bank’s website
The utilisation of certain services; namely, those stated in clauses 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 and other services specified by the Bank shall be subject to the
conditions prescribed for such service which will be shown on BmBS system.

3. Conditions for Service Utilization
3.1 General Conditions
The Applicant hereby acknowledges, accepts and agrees as follows:
3.1.1

in the event the Applicant has applied for this Service by commencing the
application process and completing it through a method provided by the Bank
without signing any document, the Applicant agrees to be bound by the relevant
terms and conditions prescribed by the Bank in all respects without having to
sign any documents;

3.1.2

to comply with the service manual provided by the Bank in the form of pamphlet,
text posted on the Bank’s website or in any other form as the Bank deems
appropriate, which shall be deemed part of these Terms and Conditions;

3.1.3

the Applicant acknowledges that each service provided by the Bank via this
Service is governed by the provisions, terms and conditions relating to such
service which can be viewed by the Applicant at any time at the Bank’s website,
BiBSs’ website and the Applicant agrees to be bound by the said provisions, terms
and conditions in all respects;

3.1.4

that any activity performed with the use of (1) User ID and PIN or Password or
(2) Mobile PIN or (3) Biometrics authentication or (4) OTP or (5) any other means
provided by the Bank in accordance with the procedures and conditions for
utilization of such type of service shall be considered an activity performed by
the Applicant and shall be binding on the Applicant without the Applicant having
to sign any documents;

3.1.5

to keep User ID, PIN, Password and Mobile PIN (if any) confidential and not to
disclose them to any person;

3.1.6

that in the event any other person gains knowledge of the PIN, the Applicant
shall immediately give notice of cancellation of the PIN to the Bank and request
a new PIN in accordance with the procedures prescribed by the Bank;
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3.1.7

that in the case where any other person gains knowledge of User ID, Password
and Mobile PIN (if any), the Applicant shall immediately changes the said codes
in accordance with the procedures specified by the Bank;

3.1.8

that BiBS may be utilized via the internet or any other system through the use of
computer, mobile phone or other means prescribed by the Bank and
that BmBS may be utilized via a mobile phone or any other communication device
prescribed by the Bank;

3.1.9

in the case where the Bank provides for the use of the Service by any other
means as specified in Clause 3.1.4 (3), the Bank may limit the Applicant’s use to
certain types of services only, e.g. verification of the account balance and account
activities, but the Applicant may use other services hereunder by proceeding in
compliance with the provision of Clause 3.1.4 (1) or (2), whichever the case may
be;

3.1.10 that the Applicant may view information and perform transactions via BiBS 24
hours every day, except for transfers of funds into deposit accounts of other
individuals, suspending payments of cheques, suspending withdrawals from
passbooks and for certain activities and transactions which can only be performed
during time periods set by the Bank;
3.1.11 that the Applicant may view information and perform transactions via BmBS 24
hours every day, except for transfers of funds into deposit accounts of other
individuals and for certain activities and transactions which can only be performed
during time periods set by the Bank;
3.1.12 that the Bank has prescribed maximum amounts per transaction and per day for
each type of transaction offered within this Service, which may be viewed from
the Bank’s website and the BmBS application. The Applicant may adjust any such
limits through the channel used for this Service or any other channel as may be
specified by the Bank;
3.1.13 that in the event the Bank agrees that the Applicant may apply for any service
provided by the Bank via this Service or any other channel prescribed by the Bank
instead of signing an application form for said service, the Applicant agrees to be
bound by the terms and conditions governing such Service in all respects as if
the Applicant has applied for such service by signing such application;
3.1.14 that transactions relating to foreign currency exchange shall be conducted in
accordance with the conditions relating to such service and the exchange rate to
be applied to such transaction shall be as then prescribed by the Bank appearing
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on the transaction screen and agreed by the Applicant to effect the transaction
with such exchange rate;
3.1.15 that in the event the Applicant has conducted a transaction via this Service
resulting in an overdrawn amount in the Applicant’s current account, the
Applicant agrees to be bound by the conditions relating to an overdraft as agreed
with the Bank or as prescribed by the Bank, whichever the case may be;
3.1.16 in utilizing BmBS installed on the Applicant’s mobile phone or any other
communication device, the Applicant has allowed the Bank to check information
related to that device including if the device of the Applicant has been modified
in any way such as Jailbreak (iOS modifications), Root (Android modifications),
or any other actions. The Applicant agrees to the Bank to suspend this Service
and the Bank is not responsible for any damage that may happen in all respects.
The Applicant acknowledges that he is at risk in using the Service if the operating
system of the mobile phone or other communication device of the Applicant is
incorrect, not up to standards or has been modified;
3.1.17 The Applicant agrees to keep their BmBS and the operating system of their mobile
phone or other communication device up to date. Otherwise, the Applicant may
not be able to use BmBS;
3.1.18 that the Bank may not be able to provide this Service temporarily in the case
where the computer system, equipment, communication system or network
relating to BiBS is damaged, under repair or maintenance, or where the Service
is unavailable due to a force majeure event;
3.1.19 that the Bank reserves the right to change any terms and conditions as well as
service fees by posting such changes at the office/branch or website of the Bank,
except where there are rules or regulations of the relevant authorities for the
change in any specific matter, in which case the Bank will comply with such rules
or regulations;
3.1.20 that if the Applicant finds an error in this Service or has any question about
account activities, the Applicant shall provide the Bank with details thereof for
the Bank's investigation. The Bank shall solve the issue(s), update, or inform the
Applicant of the progress within the time period specified on the Bank’s website
or such other time as can be expected in the case where such investigation could
not be completed within the period specified;
3.1.21 that any communication, letters and notices sent by the Bank to the Applicant by
postal delivery or by E-mail at the address indicated by the Applicant shall be
considered as having been duly delivered to the Applicant, and that it is the
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Applicant's responsibility to notify the Bank immediately of any change of address
or E-mail address in writing or via BiBS;
3.1.22 in the case where the Applicant has agreed to be bound by the terms and
conditions governing BiBS, whether such terms and conditions appeared in the
back of the BiBS service application form, the BiBS and BmBS services application
form, the Provisions Governing Bualuang iBanking service pamphlet, or on the
Bank’s website or elsewhere, the Applicant agrees to be bound by and to comply
with these terms and conditions in replacement of those previously agreed;
3.1.23 The Applicant agrees that the total number of the mobile phone or other
devices to be utilized with BmBS by the Applicant shall not exceed 3 or any
other maximum number as may be notified by the Bank and that the Bank shall
be entitled to remove from the Bank’s system the information of any mobile
phone or other devices that have not been used with BmBS longer than the
period prescribed by the Bank.
3.2 Specific Conditions
3.2.1

Money transfers or making of payments
For money transfers or making of payments, the Applicant may only transfer
money from a savings account or current account only.
(1) Money transfers or making of payments effected by specifying the deposit
account number of the recipient or code of the payee
The Applicant may execute the transaction by specifying the recipient’s
deposit account number or the code of the payee via BiBS and BmBS, in
which case the Applicant will, by himself/herself, verify the accuracy of the
recipient's deposit account number or the payee's code, and the Bank will
proceed according to the Applicant’s instruction. The Applicant may also
proceed with the aforesaid via BiBS following the Bank’s notification on the
Bank's website.
The Applicant may transfer funds by specifying the recipient’s deposit account
number and the required transfer date in advance. The Bank will proceed
with such transfer on the date and in the amount required by the Applicant.
Where the transfer is made via BiBS, the amount required to be transferred
to the recipient shall not exceed the maximum amount per day as earlier
specified by the Applicant, while in the case where the transfer is to be made
via BmBS, the amount required to be transferred by the Applicant may be
higher than the maximum amount per day so specified by the Applicant,
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provided that, in no case shall the amount to be transferred exceed the
maximum amount per day specified by the Bank.
(2) Money transfers or making of payments effected by specifying the recipient’s
mobile phone number registered with BmBS
The Applicant may transfer money or make payment using the recipient’s
mobile phone number registered with BmBS instead of using the recipient’s
deposit account number maintained with the Bank, provided that the
Applicant shall examine the

accuracy of the recipient’s information by

himself/herself.
(3) Money transfer or making of payments via PromptPay.
The Applicant may transfer money or make payment to the recipient who has
registered with PromptPay Service, in which case the Bank will proceed with
the funds transfer according to the Applicant’s request, provided that the
Applicant must verify the accuracy of the relevant data by himself/herself.
(4) Money transfers or making of payments via QR code/barcode.
The Applicant may transfer money or make payment using a QR code or
barcode (whether or not via PromptPay) via BmBS for both domestic and
international money transfer or payment under the following conditions:
i.

The Applicant shall scan the QR Code/barcode of payee, merchant or
payee company, or show the QR Code/barcode to the payee,
merchant or payee company to scan. The transfer or payment will be
completed when the Applicant confirms that the transaction has been
effected as instructed by the Applicant.

ii.

In making a money transfer or payment using a QR code/barcode
without having to entering the Mobile PIN (“Quick Pay”),

the

Applicant may make such transfer or payment within a daily limit for
Quick Pay specified by the Applicant (which shall not exceed the daily
limit for Quick Pay prescribed by the Bank), provided that the
Applicant may change such limit at any time via BmBS.
iii.

The Applicant shall verify the accuracy of the amount of money,
payee’s name, merchant’s or payee company’s name, exchange rate,
currency (in case of an overseas payment), mobile phone number,
citizen ID number, or account number (as the case may be) including
the accuracy of the merchant’s or payee’s QR code.
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3.2.2

Creating PromptPay QR Code for receiving payment
The Applicant may create a PromptPay QR Code via BmBS to receive payment
into the PromptPay account which has been registered with the Bank, in which
case the Applicant shall verify the accuracy of the transaction by himself/herself.

3.2.3

Electronic donation (eDonation)
The Applicant can donate money to donation agencies, namely educational
institutions, religious institutions, hospitals and other public charities registered
with the Revenue Department. If the Applicant wishes to receive tax benefits,
the Applicant may instruct the Bank to send information about the donation to
the Revenue Department on behalf of the Applicant. In the event the Applicant
wishes to obtain a receipt, the Applicant shall contact the donation agency
directly.

3.2.4

Cardless withdrawal via Bangkok Bank’s ATMs or automatic deposit machines
(Cardless withdrawal)
(1) The Applicant may make cardless withdrawals from Applicant’s accounts
linked to BmBS in accordance with procedures and methods specified by
the Bank. The Applicant shall scan the QR Code within the specified
timeframe, failing which such withdrawal will not be effected.
(2) The Applicant may cancel a cardless withdrawal transaction which has been
initiated but has not yet been completed at the Bank’s ATM or automatic
deposit machine.
(3) The Applicant agrees to accept a cardless withdrawal transaction conducted
by scanning the QR Code, whether or not such transaction has been made
by the Applicant himself/herself or any other person. It shall be deemed that
the said transaction is correct, completed, and binding on the Applicant in all
respects as if it was done by the Applicant himself/herself without having to
sign any documents.
(4) In the event a fee for using the cardless withdrawal service will be charged
by the Bank, the Bank will notify the Applicant during the transaction process,
and the Applicant agrees to pay said fee and to the Bank debiting it from the
Applicant’s account.

3.2.5

Withdrawal and deposit via banking agent
(1) The Applicant may make a withdrawal from, or a deposit into, a savings or
current account linked to BmBS via a banking agent who is a juristic person
or any other person with qualifications specified under the rules and
regulations of the Bank of Thailand appointed by the Bank as an agent for
16

accepting withdrawal, deposit and/or making any transaction on behalf of the
Bank as may be authorized by the Bank.
(2) The Applicant may enter into any aforementioned transactions under (1) by
using Barcode / QR Code or any other code that the Applicant receives
through BmBS for making any transaction via a banking agent’s service point.
Provided that the Applicant shall enter into such transaction within the
specified timeframe; otherwise, the Applicant will not be able to make the
transaction.
The Applicant shall keep the Barcode / QR Code confidential while the
Barcode / QR Code is in effect.
(3) The Applicant agrees to pay any fees and/or service charges for the
withdrawal and deposit of any amount via a banking agent in accordance
with the rates and conditions set by such banking agent.
(4) The Applicant agrees that where there is any withdrawal or deposit via a
banking agent, whether or not made by the Applicant or any other person, it
shall be deemed that the said transaction is valid and binding on the Applicant
in all respects as if made by the Applicant himself/herself without the
Applicant having to sign any documents.
(5) The Applicant shall have obligations to check if the evidence of the withdrawal
or deposit issued by the banking agent to the Applicant matches the
withdrawal or deposit amount and, in case of withdrawal, shall examine
whether the amount withdrawn is accurately received. The Applicant shall
inform the banking agent immediately if the amount received is incorrect.
Where the Bank has learned of any incorrect transaction or has been notified
of any inaccurate information by the Applicant, the Bank will proceed with
the examination of transaction information and make any adjustment
required in accordance with regulations and operation processes of the Bank.
3.2.6

Stopping payment of cheque
The Applicant may instruct the Bank to stop payment of cheque via BiBS, in which
case the Bank will proceed with such instruction promptly, and such stop payment
instruction will take effect after the lapse of 5 minutes from the time the Bank
receives such instruction. If the cheque is under the process where it cannot be
stopped by the Bank, the Applicant will not demand that the Bank be responsible
for any loss or damage that may occur therefrom.

3.2.7 Viewing of information on insurance policy
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(1) The Applicant may request to view information on insurance policy purchased
via the Bank 24 hours every day.
(2) The Applicant acknowledges and agrees that the Bank has received
information on insurance policy from the insurer and, hence, the Bank cannot
warrant as to the accuracy and completeness of such information.
4. Bank's Responsibilities
The Bank will be responsible for any loss or damage arising from the Bank’s willful misconduct
and gross negligence, to the extent that such loss or damage is ordinarily incurred and shall
not be liable for any loss or damage that occurs under special circumstances. However, the
Applicant agrees that the Bank shall not be responsible for any loss or damage resulting from:
4.1. the use by any person of the Applicant’s User ID, PIN or Password, Mobile PIN or any
other means in accordance with procedures prescribed by the Bank;
4.2. force majeure events or events that are not under the Bank’s control including failure of
equipment or communication systems, inoperative connection signals, computer virus,
unlawful acts or in the case where the Bank suspends this Service for the purpose of
system upgrade or maintenance, which prevents the Applicant from using this Service;
4.3. delay or error caused by, or deficiency of, computers or equipment of the Applicant, the
Bank, Internet Service Provider or any other communication network, provided that the
Bank shall be responsible if such delay, error, or deficiency is caused by the Bank’s willful
misconduct or gross negligence;
4.4. delay caused by the process of this Service;
4.5. non-compliance by the Applicant of these terms and conditions, or any provisions, terms
or conditions of any service utilized by the Applicant via this Service.
5. Fees
The Applicant agrees to pay the annual fee, service fees, and other expenses relating to the
use of this Service and other services utilized by the Applicant via BiBS at the rates announced
by the Bank. The Applicant agrees that the Bank may deduct any amount from the primary
deposit account or any other account of the Applicant to pay for the said fees and expenses.
6. Disclosure of Information
The Applicant acknowledges the purposes and details on collection, use and disclosure of
personal data of the Bank as well as the rights of the data subject as stated in the Privacy
Notice and the Letter Requesting Consent Relating to the Collection, Use, and Disclosure of
Personal Data prior to agreeing to be bound by these Terms and Conditions and the Applicant
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hereby certifies to the Bank that (1) the Applicant has notified details of the Privacy Notice of
the Bank to the person whose personal data has been previously provided by the Applicant to
the Bank and such person has acknowledged details as stated in the Privacy Notice of the
Bank, and (2) the Applicant has lawful rights to disclose any information of other person whose
personal data has been provided by the Applicant to the Bank
The Applicant accepts and agrees that the Bank has the rights to collect and use the
information which the Applicant has provided to the Bank or which arises from the use of the
service under these Terms and Conditions and other information related to the use of the
service under these Terms and Conditions or other information which the Bank obtained or
accessed from other sources, as well as the rights to send, transfer or disclose such information
to companies within the Bank's financial group, business partners, outsource service providers,
agents of the Bank, assignees of rights or obligations from the Bank, assignees of the Bank’s
legal claims, advisors, other financial institutions, credit rating agencies, external auditors,
agencies or any persons related to the business conducts of the Bank, both domestically and
internationally, for the purposes as stated in the Privacy Notice of the Bank, including:
6.1

For the performances in accordance with these Terms and Conditions or in connection
with these Terms and Conditions including the performance under any agreement or
contract entered into between the Bank and other persons related to or in connection
with the service provision under these Terms and Conditions;

6.2

For notice, communication, review, verification, or response to any inquiries or
complaints related to the use of the service under these Terms and Conditions at the
request of the Applicant or other persons related to the service provision under these
Terms and Conditions;

6.3

For analysis, process, management or use of information incurred from the use of
products or services of the Bank in order to facilitate the Applicant and to advertise, give
or offer privileges, benefits, rewards and products or services suitable to or
corresponding to the interest of the Applicant, as well as for assessment, development
and improvement of the products and services of the Bank;

6.4

For performances relating to information technology;

6.5

For compliance, risk management and any audit related to the service provision of the
Bank including business management of the Bank, companies within the Bank’s financial
group and its affiliates or business partners;

6.6

For performances in accordance with laws, regulations, orders or procedures prescribed
by government agencies or regulatory agencies as well as for debt collection, exercise
of legal claims or enforcement of legal rights.
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7. Termination of Service
7.1

The Bank may terminate this Service at anytime without having to notify the Applicant
in the case where:
(1) the Applicant has not accessed this Service for a period of more than 1 year from
the date of completion of the application process or from the date of the last access
to this Service by the Applicant; or
(2) for any reason, the Bank is unable to deduct any amount from the Applicant's
deposit account to pay for the annual fee or service fees.

7.2

The Bank may terminate BiBS or BmBS or any service provided via BiBS or BmBS without
having to inform the Applicant in advance.

7.3

The Applicant may terminate the use of this Service at anytime by giving a 15 banking
days' prior written notice to the Bank in accordance with the procedures prescribed by
the Bank. Such notice shall take effect at the end of the 15 banking days' period, and all
remaining instructions made in advance through BiBS or BmBS that are to be effected
after the end of the said period shall be automatically cancelled.
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