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ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้และบวัหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ 

(เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่23 มนีาคม 2566) 

 

ในการใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปนี้เรยีกว่า 

“ธนาคาร” ผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฏบัิตติามเงือ่นไขดังตอ่ไปนี้ 

 

1. ค าจ ากดัความ 

1.1 “บรกิารนี้” หมายถงึ บรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ 

1.2 “BiBS” หมายถงึ บรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ 

1.3 “BmBS” หมายถงึ บรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (บรกิารโมบายแบงกก์ิง้จากธนาคารกรุงเทพ) 

1.4 “ผูข้อใชบ้รกิาร” หมายถงึ ผูท้ าค าขอใชบ้รกิารนี้ หรอืผูท้ีเ่คยสมัครใช ้BiBS หรอืบรกิารนี้แลว้ ไมว่า่จะเป็นการ

สมัครดว้ยวธิใีดก็ตามทีธ่นาคารก าหนด 

1.5 “รหัสประจ าตัวลูกคา้” หรือ “User ID” หมายถงึ รหัสประจ าตัวที่ธนาคารก าหนดขึน้และมอบใหแ้ก่ผูข้อใช ้

บรกิาร BiBS หรอืทีผู่ข้อใชบ้รกิาร BiBS ก าหนดขึน้ในภายหลัง กอ่นการตกลงใชบ้รกิารนี้ ซึง่สามารถน ามาใช ้

เป็นรหัสประจ าตัวในการใชบ้รกิารนี้ไดโ้ดยอัตโนมัต ิหรอืรหัสประจ าตัวทีธ่นาคารก าหนดขึน้และมอบใหแ้กผู่ ้

ขอใชบ้รกิาร หรอืทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดขึน้ในภายหลัง เพือ่ใชเ้ป็นรหัสประจ าตัวในการใชบ้รกิารนี้ 

1.6 “รหัสลับแรกเขา้” หรอื “PIN” หมายถงึ รหัสทีใ่ชเ้ป็นรหัสผ่านในการใช ้BiBS หรอื BmBS เป็นครัง้แรก ซึง่

อาจเป็นรหัสทีธ่นาคารก าหนดขึน้ หรอืทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดขึน้  แลว้แตก่รณี 

1.7 “รหัสลับสว่นตัว” หรอื “Password” หมายถงึ รหัสทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดขึน้ เพือ่ใชเ้ป็นรหัสผ่านในการใช ้

BiBS กอ่นการตกลงใชบ้รกิารนี้ซึง่สามารถน ามาใชเ้ป็นรหัสผ่านในการใชบ้รกิารนี้ไดโ้ดยอัตโนมัต ิ หรอืรหัส

ทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดขึน้ เพือ่เป็นรหัสผา่นในการใชบ้รกิารนี้ 

1.8 “Mobile PIN” หมายถงึ  รหัสทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดขึน้ เพือ่เป็นรหัสผ่านในการใชบ้รกิาร BmBS ผ่านแอป

พลเิคชนับัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ทีต่ดิตัง้ลงในโทรศัพทม์อืถอื หรอือปุกรณ์สือ่สารอืน่ของผูข้อใชบ้รกิาร 

1.9 “การยนืยันตัวตนดว้ยขอ้มูลชวีภาพ (Biometrics)” หมายถงึ การยนืยันตัวตนโดยใชข้อ้มูลชวีภาพของบุคคล 

เชน่ ลายนิว้มอื ใบหนา้ แทนการใช ้Mobile PIN  

1.10 “บริการพรอ้มเพย์” หมายถึง บริการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอา้งอิงเลขประจ าตัวประชาชน 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื หรอืหมายเลข หรอืขอ้มลูอืน่ใด ทีอ่าจถกูก าหนดขึน้ในอนาคต 

1.11 “One Time Password” หรอื “OTP” หรอื รหัสผ่านครัง้เดยีว คอื รหัสลับทีธ่นาคารสง่ SMS ไปยังหมายเลข

โทรศัพทม์อืถอืของผูข้อใชบ้รกิารทีไ่ดล้งทะเบยีนไวกั้บธนาคาร เพือ่ใชย้นืยันการท ารายการบางประเภทหรือ

การท าธรุกรรม โดยรหัสดังกลา่วจะหมดอายภุายในระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด 

 

2. บรกิาร 

ผูข้อใชบ้รกิารอาจใชบ้รกิารดงัตอ่ไปนีไ้ด ้

2.1 ทาง BiBS และ BmBS  
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2.1.1 บรกิารตรวจสอบรายการบัญช ีเชน่ รายการทีเ่กีย่วกับบัญชเีงนิฝาก บัญชบัีตรเครดติ บัญชกีองทนุรวม 

2.1.2 บรกิารโอนเงนิ ช าระเงนิ และเตมิเงนิ 

(1) โอนเงนิเขา้บัญชตีนเอง ทีม่อียู่กับธนาคารกรุงเทพ 

(2) โอนเงนิเขา้บัญชบีคุคลอืน่ ทีม่อียูกั่บธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ 

(3) โอนเงนิผา่นบรกิารพรอ้มเพย ์

(4) ช าระคา่สนิคา้และบรกิาร 

(5) เตมิเงนิเพือ่การใชจ่้าย  

2.1.3 บรกิาร ซือ้-ขาย-สบัเปลีย่นกองทนุรวม  

2.1.4 บรกิารซือ้พันธบัตร 

2.1.5 บรกิารโอนเงนิไปยังตา่งประเทศ 

 

2.2 ทาง BiBS 

2.2.1 สมัครรับเงนิปันผล  

2.2.2 เปิดบัญชซีือ้ขายหลักทรัพย ์ 

2.2.3 สมัครบรกิารหักบัญชอัีตโนมัต ิ 

2.2.4 บรกิารอืน่ๆ เชน่ การอายัดเช็ค การตรวจสอบรายการเช็คคนื แจง้ใหธ้นาคารตรวจสอบรายการที่

ผดิปกต ิ 

 

2.3 ทาง BmBS 

2.3.1 บรกิารโอนเงนิดว้ยเบอรม์อืถอืทีล่งทะเบยีนกับบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ 

2.3.2 บรกิารโอนเงนิหรอืช าระเงนิ โดยการสแกน QR code/ barcode  

2.3.3 บรกิารสรา้ง PromptPay QR code เพือ่การรับเงนิ 

2.3.4 การบรจิาคเงนิโดยทางอเิล็กทรอนกิส ์(eDonation) 

2.3.5 การถอนเงนิโดยไมใ่ชบั้ตร ผา่นเครือ่งเอทเีอ็มธนาคารกรุงเทพ (Cardless Withdrawal) 

2.3.6 การถอนเงนิและฝากเงนิผา่นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) 

2.3.7 บรกิารเรยีกดยูอดเงนิคงเหลอืโดยไมต่อ้งเขา้สูร่ะบบ 

2.3.8 บรกิารเรยีกดขูอ้มลูกรมธรรมป์ระกันภัย 

 

2.4 บรกิารอืน่ๆ ตามทีแ่จง้ใหท้ราบในเว็บไซตข์องธนาคาร 

ทัง้นี้ การใชบ้รกิารบางประเภท ไดแ้ก่ บรกิารที่ระบุในขอ้ 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 และ

บรกิารอืน่ๆ ทีธ่นาคารอาจก าหนด  ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวส้ าหรับบรกิารประเภทนัน้ๆ ซึง่จะปรากฏ

ในระบบ BmBS เมือ่ทา่นประสงคจ์ะใชบ้รกิารนัน้ๆ ดว้ย  

 

3. เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

3.1 เงือ่นไขท ัว่ไป 

ผูข้อใชบ้รกิารรับทราบ ยอมรับและตกลงกับธนาคาร ดังนี้ 

3.1.1 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดส้มัครใชบ้รกิารนี้ โดยเริม่ตน้และเสร็จสิน้ดว้ยวธิกีารตามทีธ่นาคารก าหนด

โดยไม่ตอ้งลงลายมือชื่อ ผูข้อใชบ้ริการตกลงผูกพันตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้งซึ่ง

ธนาคารก าหนดทกุประการ โดยผูข้อใชบ้รกิารไมต่อ้งลงลายมอืชือ่ 

3.1.2 จะปฏบัิตติามคู่มอืการใชบ้รกิารทีธ่นาคารไดจั้ดใหใ้นลักษณะแผ่นพับ หรอืขอ้ความบนเว็บไซตข์อง

ธนาคาร หรอืลักษณะอืน่ทีธ่นาคารเห็นสมควร ซึง่คูม่อืดังกลา่วถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ตกลงนี้ 
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3.1.3 ผูข้อใชบ้ริการรับทราบว่า บริการแต่ละประเภทที่ผูข้อใชบ้ริการจะท าธุรกรรมผ่านบริการนี้ มี

ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง และเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารนัน้ๆ ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเรยีกดูไดทั้นที

จากเว็บไซต ์BiBS หรอืเว็บไซตข์องธนาคาร และ/หรอืแอปพลเิคชัน BmBS ของธนาคาร และผูข้อ

ใชบ้รกิารตกลงผกูพันตามขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง และเงือ่นไขของบรกิารตา่งๆ ดังกลา่วนัน้ทกุประการ 

3.1.4 การใชบ้รกิารใดๆ ทีท่ าโดยใช ้(1) รหัสประจ าตัวลูกคา้และรหัสลับแรกเขา้หรอืรหัสลับสว่นตัว หรอื 

(2) Mobile PIN หรอื (3) การยนืยันตัวตนดว้ยขอ้มูลทางชวีภาพ (Biometric) หรอื (4) OTP หรอื 

(5) วธิีการอืน่ใดตามที่ธนาคารก าหนด ตามขัน้ตอนและเงื่อนไขส าหรับการใชบ้รกิารประเภทนัน้ๆ 

ใหถ้อืว่าเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง และมผีลผูกพันต่อผูข้อใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิาร

ไมต่อ้งลงนามในเอกสารใดๆ  

3.1.5 จะรักษารหัสประจ าตัวลูกคา้ รหัสลับแรกเขา้ รหัสลับสว่นตัว Mobile PIN และ OTP (ถา้ม)ี ไวเ้ป็น

ความลับ และจะไมเ่ปิดเผยใหผู้ใ้ดทราบ  

3.1.6 หากมบีุคคลอืน่ล่วงรูร้หัสลับแรกเขา้ ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้ยกเลกิและขอรหัสลับแรกเขา้ใหม ่ตาม

วธิกีารทีธ่นาคารก าหนดทันท ี 

3.1.7 หากมีผูอ้ืน่ล่วงรูร้หัสประจ าตัวลูกคา้ รหัสลับส่วนตัว Mobile PIN และ OTP (ถา้มี) ผูข้อใชบ้รกิาร

ตอ้งเปลีย่นรหัสดังกลา่วตามวธิทีีธ่นาคารก าหนดทันท ี 

3.1.8 สามารถใช ้BiBS ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต หรือระบบอืน่ โดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ โทรศัพทม์อืถอื 

หรือช่องทางอื่นๆ ตามวธิีที่ธนาคารก าหนด และสามารถใช ้BmBS ผ่านโทรศัพทม์ือถือ อุปกรณ์

สือ่สารอืน่ๆ  หรอือปุกรณ์อืน่ใด  ตามวธิทีีธ่นาคารก าหนด  

ทัง้นี้  ผูข้อใชบ้รกิารอาจไม่สามารถใชบ้รกิารบางประเภทได ้หากเขา้ใชบ้รกิารใดผ่านชอ่งทางบาง

ชอ่งทาง 

3.1.9 ในกรณีที่ธนาคารจัดใหใ้ชบ้รกิารไดด้ว้ยวธิีการอืน่ๆ ตามที่กล่าวถงึในขอ้ 3.1.4 (3)  ธนาคารอาจ

ก าหนดใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะบรกิารบางประเภทเท่านัน้ เชน่ การตรวจสอบยอดเงนิ

และรายการเคลือ่นไหวทางบัญช ี โดยหากผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะใชบ้รกิารอืน่ๆ ภายใตข้อ้ตกลง

นี้ ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งท าตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.1.4 (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี  

3.1.10 สามารถใช ้BiBS เพือ่เรยีกดขูอ้มูลและท าธรุกรรมไดทุ้กวันตลอด 24 ชัว่โมง ยกเวน้การโอนเงนิเขา้

บัญชขีองบุคคลอืน่ การอายัดเช็ค การอายัดสมุดเงนิฝากและบรกิารบางประเภท ทีส่ามารถท าได ้

เฉพาะในเวลาทีธ่นาคารก าหนดเทา่นัน้  

3.1.11 สามารถใช ้BmBS เพือ่เรยีกดูขอ้มูลและท าธุรกรรมไดทุ้กวันตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวน้การโอนเงนิ

เขา้บัญชขีองบุคคลอื่นและบรกิารบางประเภท ที่สามารถท าไดเ้ฉพาะในเวลาที่ธนาคารก าหนด

เทา่นัน้  

3.1.12 ธนาคารไดก้ าหนดวงเงนิสงูสดุต่อครัง้และต่อวันในการท าธุรกรรมแต่ละประเภทผ่านบรกิารนี้ ซึง่ผู ้

ขอใชบ้ริการสามารถเรียกดูจ านวนวงเงินสูงสุดไดจ้ากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BmBS ของ

ธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารสามารถปรับเปลีย่นวงเงนิสงูสุดดังกล่าวไดต้ามช่องทางทีใ่ชบ้รกิารนี้ หรอื

ชอ่งทางอืน่ทีธ่นาคารก าหนด  

3.1.13 ในกรณีทีธ่นาคารยนิยอมใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถสมัครใชบ้รกิารใดของธนาคารไดโ้ดยผ่านบรกิาร

นี้ หรือดว้ยช่องทางอื่นใดตามวธิีการที่ธนาคารก าหนดแทนการลงลายมือชือ่ในค าขอใชบ้ริการ

ดังกลา่วขา้งตน้  หากผูข้อใชบ้รกิารใชว้ธิกีารดังกลา่วเพือ่สมัครใชบ้รกิารทีก่ลา่วนัน้  ผูข้อใชบ้รกิาร

ตกลงผกูพันตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเกีย่วกับการใชบ้รกิารดังกลา่วทุกประการ  เสมอืนวา่ผูข้อใช ้

บรกิารไดส้มัครใชบ้รกิารโดยการลงลายมอืชือ่ในค าขอใชบ้รกิารดังกล่าว 

3.1.14 การท าธุรกรรมที่ตอ้งมีการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้ง กับ

การท าธุรกรรมดังกล่าว และอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชใ้นการท าธุรกรรม ตอ้งเป็นไปตามที่ธนาคาร

ก าหนดในขณะนัน้ ซึง่ปรากฎบนหนา้จอการท าธรุกรรมและผูข้อใชบ้รกิารตกลงท าธรุกรรมดว้ยอัตรา

แลกเปลีย่นดังกลา่ว 

3.1.15 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดท้ าธรุกรรมผา่นบรกิารนี้ ซึง่มผีลเป็นการเบกิเงนิเกนิบัญชใีนบัญชเีงนิฝาก

กระแสรายวัน ผูข้อใชบ้รกิารยอมรับว่าการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการเบกิเงนิเกนิบัญช ีและตกลง

ปฏบัิตติามเงื่อนไขเกีย่วกับการเบกิเงนิเกนิบัญชตีามที่ไดต้กลงไวกั้บธนาคาร หรือตามที่ธนาคาร

ก าหนด แลว้แตก่รณี  

3.1.16 ในการใชแ้อปพลเิคชัน BmBS ทีต่ดิตัง้ลงในโทรศัพทม์อืถอื หรอือุปกรณ์สือ่สารอืน่ ผูข้อใชบ้รกิาร

ยนิยอมใหธ้นาคารตรวจสอบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในอุปกรณ์นัน้ๆ โดยหากอุปกรณ์สือ่สารของผูข้อใช ้

บริการถูกแกไ้ขดัดแปลง หรือกระท าการใดๆ เช่น การ Jailbreak (การแกไ้ขดัดแปลงของ

ระบบปฏบัิตกิาร iOS), Root (การแกไ้ขดัดแปลงของระบบปฏบัิตกิาร Android), หรอืการกระท าใดๆ 
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ที่มีลักษณะเดียวกัน ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารระงับการใชบ้รกิารนี้ได ้และธนาคารไม่ตอ้ง

รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ทกุประการ 

ผูข้อใชบ้รกิารรับทราบว่า ผูข้อใชบ้รกิารจะมีความเสีย่งในการใชบ้รกิาร หากระบบปฏบัิตกิารของ

โทรศัพทม์ือถือหรืออุปกรณ์สือ่สารอืน่ของผูข้อใชบ้รกิารไม่ถูกตอ้งหรือไม่ไดม้าตรฐานหรือมีการ

แกไ้ขดัดแปลง 

3.1.17 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะ update แอปพลเิคชัน BmBS และระบบปฏบัิตกิารของโทรศัพทม์ือถอืหรือ

อปุกรณ์สือ่สารอืน่ของผูข้อใชบ้รกิารใหเ้ป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ มฉิะนัน้ผูข้อใชบ้รกิารอาจไม่สามารถใช ้

BmBS ได ้

3.1.18 ธนาคารขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธธรุกรรมทางการเงนิ หรอืระงับการใชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอือุปกรณ์

สือ่สารอืน่หรอืคอมพวิเตอร์เป็นการชั่วคราว หรอืระงับการเขา้ใชบ้รกิารนี้ ในกรณีทีธ่นาคารพบหรอื

สงสัยว่ามีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าจะเกี่ยวขอ้งกับการฉอ้โกงหรือการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย อันอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูข้อใชบ้รกิาร  ทัง้นี้ ธนาคารจะด าเนินการดังกล่าว

เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นและเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของผูข้อใชบ้รกิารในการใช ้

บรกิารนี้เทา่นัน้ 

3.1.19 ธนาคารอาจไม่สามารถใหบ้ริการนี้ไดเ้ป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 

ระบบสือ่สาร เน็ตเวริก์ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารนี้ ขัดขอ้ง ไดร้ับความเสยีหาย ก าลังซอ่มแซม หรอือยู่

ระหวา่งการดแูลระบบ หรอืมเีหตสุดุวสิยัอืน่ๆ  

3.1.20 ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการ

ใหบ้ริการได ้โดยธนาคารจะปิดประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบ ณ 

ส านักงาน/สาขา หรือที่เว็บไซตข์องธนาคาร ยกเวน้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไข ที่มีกฎเกณฑ์

หรอืขอ้ก าหนดของทางการใหต้อ้งด าเนนิการเป็นการเฉพาะ ซึง่ธนาคารจะปฏบัิตติามกฎเกณฑห์รือ

ขอ้ก าหนดดังกลา่ว 

3.1.21 หากมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ในการใชบ้รกิารนี้ หรอืมขีอ้สงสัยเกีย่วกับรายการเคลือ่นไหวทางบัญช ี

ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กธ่นาคาร เพือ่ใหธ้นาคารใชเ้ป็นขอ้มลู

ในการตรวจสอบขอ้ผดิพลาด โดยธนาคารจะด าเนนิการแกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืแจง้ความคบืหนา้

ตามก าหนดระยะเวลาที่ธนาคารไดแ้จง้ไวบ้นเว็บไซตข์องธนาคาร หรือตามระยะเวลาอืน่ใด หาก

ธนาคารไมส่ามารถตรวจสอบใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีแ่จง้ไวด้ังกล่าว   

3.1.22 หนังสอื จดหมาย ค าบอกกล่าวใดๆ ของธนาคารที่จัดส่งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทางไปรษณีย ์หรือ

ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์(E-mail) ตามทีอ่ยู่ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ใหธ้นาคารทราบ ใหถ้อืว่า เป็น

การจัดสง่ใหแ้กผู่ข้อใชบ้รกิารโดยชอบแลว้ และในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ดังกล่าว  

ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้ใหธ้นาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรอืผา่นทางระบบ BiBS โดยเร็วทีส่ดุ 

3.1.23 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดเ้คยตกลงผูกพันตามขอ้ตกลงการใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้มาก่อน

แลว้ ไม่ว่าขอ้ตกลงนัน้จะอยู่ดา้นหลังค าขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ค าขอใชบ้รกิารบัวหลวง 

ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ หรอืเป็นขอ้ก าหนดทีเ่ป็นแผ่นพับ หรอืทีไ่ดเ้คยตกลงผูกพัน

ดังกล่าวดว้ยการยอมรับในเว็บไซตข์องธนาคาร หรอืในทีใ่ดก็ตาม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฏบัิตติาม

ขอ้ตกลงการใชบ้ริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งนี้แทนขอ้ตกลงหรือ

ขอ้ก าหนดดังกลา่วขา้งตน้ 

3.1.24 ผูข้อใชบ้รกิารรับทราบว่าจ านวนโทรศัพทม์ือถอื หรอือุปกรณ์สือ่สารอืน่ที่ผูข้อใชบ้รกิารจะน ามาใช ้

บรกิาร BmBS จะตอ้งไม่เกนิจ านวนสูงสุดที่ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบ และธนาคารมีสทิธนิ าขอ้มูล

โทรศัพทม์อืถอื หรอือปุกรณ์สือ่สารอืน่ทีไ่ม่ไดม้กีารใชง้านเกนิระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด ออกจาก

ระบบของธนาคารได ้

 

3.2 เงือ่นไขเฉพาะบรกิารบางประเภท 

3.2.1 โอนเงนิหรอืช าระเงนิ 

ส าหรับการโอนเงนิหรอืการช าระเงนินัน้ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากสะสมทรัพย์

หรอืบัญชเีงนิฝากกระแสรายวันไดเ้ท่านัน้ 

(1) การโอนเงนิหรอืช าระเงนิโดยระบเุลขทีบั่ญชขีองผูร้ับโอน หรอืรหัสของผูร้ับช าระเงนิ   

       ผูข้อใชบ้รกิารสามารถโอนเงนิหรือช าระเงนิผ่าน BiBS และ BmBS ได ้โดยผูข้อใชบ้ริการ

จะตอ้งเป็นผูท้ ารายการและตรวจสอบความถูกตอ้งของเลขทีบั่ญชขีองผูร้ับโอนหรือรหัสของ

ผูร้ับช าระเงนิดว้ยตนเอง โดยธนาคารจะด าเนนิการตามค าสัง่ของผูข้อใชบ้รกิาร  
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ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้ริการสามารถด าเนินการโอนเงนิดว้ยการระบุเลขที่บัญชีของผูร้ับโอน โดย

ก าหนดวันทีป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคารท ารายการโอนไวล้ว่งหนา้ได ้ซึง่ธนาคารจะด าเนนิการใหใ้น

วันและตามจ านวนเงนิที่ผูข้อใชบ้รกิารระบุ ซึง่ในกรณีโอนเงนิผ่าน BiBS จ านวนเงนิทีผู่ข้อใช ้

บรกิารประสงคจ์ะโอนใหแ้กบุ่คคลอืน่จะตอ้งไม่เกนิวงเงนิสงูสดุต่อวันที่ผูข้อใชบ้รกิารก าหนด

ไว ้สว่นในกรณีโอนเงนิผ่าน BmBS ผูข้อใชบ้รกิารสามารถก าหนดจ านวนเงนิทีป่ระสงคจ์ะโอน

ใหแ้ก่บุคคลอืน่ไดสู้งกว่าวงเงนิสูงสุดต่อวันที่ผูข้อใชบ้รกิารก าหนดไว ้ทัง้นี้ จ านวนเงนิที่จะ

โอนไปยังบุคคลอืน่ไดใ้นวันที่ก าหนดดังกล่าวทุกจ านวนผ่าน BiBS และ BmBS เมื่อรวมกัน

แลว้จะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิสงูสดุต่อวันทีธ่นาคารก าหนด 

(2) การโอนเงนิหรอืช าระเงนิโดยระบเุบอรม์อืถอืทีผู่ร้ับโอนไดล้งทะเบยีนกับ BmBS 

ผูข้อใชบ้รกิารสามารถโอนเงนิโดยระบุหมายเลขโทรศัพทม์ือถอืซึง่ผูร้ับโอนไดล้งทะเบยีนไว ้

กับ BmBS แทนเลขทีบั่ญชเีงนิฝากของผูร้ับโอนทีม่อียู่กับธนาคารกรุงเทพ โดยผูข้อใชบ้รกิาร 

จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยตนเอง  

(3) การโอนเงนิหรอืช าระเงนิโดยผา่นพรอ้มเพย ์

ผูข้อใชบ้รกิารสามารถโอนเงนิหรอืช าระเงนิใหแ้ก่ผูร้ับโอนที่ไดล้งทะเบยีนบรกิารพรอ้มเพย ์

ในกรณีนี้ธนาคารจะด าเนนิการตามค าสั่งของผูข้อใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิารตอ้งตรวจสอบ

ขอ้มลูรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดดว้ยตนเอง  

(4) การโอนเงนิหรอืช าระเงนิดว้ย QR code/barcode 

ผูข้อใชบ้รกิาร สามารถโอนเงนิหรอืช าระเงนิโดยการใช ้QR code หรอื barcode (ไมว่า่จะผ่าน

พรอ้มเพย์หรือไม่) ผ่านบรกิาร BmBS ส าหรับการโอนเงนิหรือช าระเงนิ ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ภายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปนี้ 

i. ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งสแกน QR Code/barcode ของผูร้ับเงนิหรือรา้นคา้หรือบรษัิทผูร้ับ

ช าระเงนิ หรอืแสดง QR Code/barcode ใหผู้ร้ับเงนิหรอืรา้นคา้หรอืบรษัิทผูร้ับช าระเงนิท า

การสแกน โดยการโอนเงนิหรือช าระเงนิจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผูข้อใชบ้รกิารยืนยันการท า

รายการตามค าสัง่ของผูข้อใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ 

ii. ในการโอนเงินหรือช าระเงินดว้ย QR code/barcode โดยไม่ตอ้งใส่ Mobile PIN (ควิก

เพย)์ ผูข้อใชบ้รกิารสามารถโอนเงนิหรือช าระเงนิโดยวธิีการดังกล่าวไดภ้ายในวงเงนิต่อ

วันที่ผูข้อใชบ้รกิารระบุ (ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่าวงเงนิต่อวันที่ธนาคารก าหนด)  ทัง้นี้ ผูข้อใช ้

บรกิารสามารถเปลีย่นแปลงวงเงนิดังกล่าวดว้ยตนเองผ่านบรกิาร BmBS ไดต้ลอดเวลา  

iii. ผูข้อใชบ้รกิาร ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวนเงนิ ชือ่ผูร้ับเงนิ ชือ่รา้นคา้หรือชือ่

บริษัทผู ร้ับช าระเงิน  อัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงิน  (กรณี เ ป็นรายการช าระ เงินที่

ต่างประเทศ) เบอรม์อืถอื เลขประจ าตัวประชาชน  หรอืเลขทีบั่ญช ี(แลว้แต่กรณี) รวมถงึ

ความถูกตอ้งของ QR Code ของรา้นคา้หรือผูร้ับเงนิ ที่ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งการโอนเงนิ/

ช าระเงนิ 

 

3.2.2 การสรา้งพรอ้มเพย ์QR Code เพือ่รับเงนิ  

ผูข้อใชบ้รกิาร สามารถสรา้งพรอ้มเพย ์QR Code ผา่น BmBS เพือ่รับเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูข้อ

ใชบ้รกิารทีล่งทะเบยีนพรอ้มเพยไ์วกั้บธนาคาร โดยผูข้อใชบ้รกิาร ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ธรุกรรมการรับเงนิดว้ยตนเอง 

 

3.2.3 การบรจิาคเงนิอเิล็กทรอนกิส ์(eDonation) 

ผูข้อใชบ้ริการสามารถบริจาคเงินใหแ้ก่หน่วยงานรับบริจาค ไดแ้ก่ สถานศึกษา ศาสนสถาน 

โรงพยาบาล และองคก์รสาธารณกุศลอื่นๆ ที่ไดล้งทะเบยีนไวกั้บกรมสรรพากร โดยหากผูข้อใช ้

บรกิารประสงคจ์ะไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี อาจระบุใหธ้นาคารเป็นผูส้่งขอ้มูลการท ารายการ

บริจาคเงินใหแ้ก่กรมสรรพากรแทนผูข้อใชบ้ริการได ้  ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการประสงค์รับ

ใบเสร็จรับเงนิ สามารถตดิตอ่หน่วยรับบรจิาคไดโ้ดยตรง 

 

3.2.4 การถอนเงนิโดยไม่ใชบั้ตร ผา่นเครือ่งเอทเีอ็มหรอืเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตขิองธนาคารกรุงเทพ 

(Cardless Withdrawal) 

(1) ผูข้อใชบ้ริการสามารถท ารายการถอนเงนิจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ผูกกับบรกิาร 

BmBS ตามที่ธนาคารก าหนดโดยไม่ใชบั้ตรได ้ตามขัน้ตอนและวธิีการที่ธนาคารก าหนด 
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ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งท าการสแกน QR Code ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากเกนิ

ระยะเวลาดังกลา่ว ผูข้อใชบ้รกิารจะไมส่ามารถถอนเงนิรายการนัน้ได ้

(2) ผูข้อใชบ้รกิารสามารถยกเลกิรายการถอนเงนิโดยไม่ใชบั้ตร ทีไ่ดส้รา้งไวแ้ลว้แต่ยังไม่ไดท้ า

การถอนเงนิทีเ่ครือ่งเอทเีอ็มหรอืเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตขิองธนาคารได ้ 

(3) ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับว่า หากมีการถอนเงนิโดยไม่ใชบั้ตรดว้ยการสแกน QR Code 

แลว้ไมว่า่จะเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง หรอืเป็นการกระท าของบคุคลอืน่ใด ใหถ้อื

ว่าการท ารายการดังกล่าวถูกตอ้งสมบูรณ์และผูกพันผูข้อใชบ้รกิารทุกประการเสมอืนหนึง่ได ้

กระท าโดยผูข้อใชบ้รกิารเอง โดยผูข้อใชบ้รกิารไมต่อ้งลงลายมอืชือ่ในเอกสารใดๆ 

(4) ในกรณีที่ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมจากการใชบ้ริการถอนเงินโดยไม่ใชบั้ตร ธนาคาร

จะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้ริการทราบในขั ้นตอนการท ารายการ ผูข้อใชบ้ริการตกลงช าระ

คา่ธรรมเนียมดังกลา่วใหแ้กธ่นาคารโดยใหธ้นาคารหักจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร 

 

3.2.5 การถอนเงนิและฝากเงนิผา่นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) 

(1) ผูข้อใชบ้รกิารสามารถท ารายการถอนเงนิจากหรอืฝากเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากสะสมทรัพย ์และ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูกกับบริการ BmBS ผ่านตัวแทนธนาคาร ซึง่หมายถึง นิติ

บุคคลหรือบุคคลอื่นใด ผูม้ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่

ธนาคารแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนรับถอนเงนิ รับฝากเงนิ และ/หรอืท าธรุกรรมใด ๆ แทนธนาคาร

ตามทีธ่นาคารมอบหมาย 

(2) ผูข้อใชบ้รกิารสามารถท ารายการดังกล่าวตาม (1) ได ้โดยใช ้Barcode/QR Code หรอืรหัส

อื่นใดที่ผูข้อใชบ้ริการไดร้ับผ่านบริการ BmBS เพื่อน าไปใชป้ระกอบการท ารายการผ่าน

ตัวแทนธนาคาร ณ จุดใหบ้รกิารของตัวแทนธนาคาร  ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งท ารายการ 

ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากเกนิระยะเวลานัน้แลว้ ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่สามารถ

ท ารายการได ้  

ผูข้อใชบ้รกิารมีหนา้ที่เก็บ Barcode/QR Code ไวเ้ป็นความลับ ในระหว่างที่ Barcode/QR 

Code ยังมผีลอยู ่  

(3) ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียม และ/หรอืคา่บรกิารใด ๆ ส าหรับการถอนเงนิและฝาก

เงนิผา่นตัวแทนธนาคาร ตามอัตราและเงือ่นไขทีต่ัวแทนของธนาคารก าหนด  

(4) ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรับว่า หากมกีารถอนเงนิหรอืฝากเงนิผ่านตัวแทนธนาคารแลว้ ไมว่่า

จะเป็นการกระท าของผูข้อใชบ้รกิารเอง หรอืเป็นการกระท าของบุคคลอืน่ใด ใหถ้อืวา่การท า

รายการดังกล่าวถูกตอ้งสมบูรณ์และผูกพันผูข้อใชบ้รกิารทุกประการเสมือนหนึ่งไดก้ระท า

โดยผูข้อใชบ้รกิารเอง โดยผูข้อใชบ้รกิารไมต่อ้งลงลายมอืชือ่ในเอกสารใดๆ 

(5) ผูข้อใชบ้รกิารมหีนา้ทีต่อ้งตรวจสอบหลักฐานการถอนหรือฝากเงนิ ซึง่ตัวแทนของธนาคาร

เป็นผูอ้อกใหกั้บผูข้อใชบ้รกิารใหต้รงกับยอดถอนหรอืเงนิฝาก และตอ้งตรวจนับเงนิกรณีการ

ถอนเงนิใหถ้กูตอ้งครบถว้น หากไมถ่กูตอ้ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งโตแ้ยง้ต่อตัวแทนของธนาคาร

ทันท ี 

กรณีธนาคารทราบว่ามีรายการผดิพลาด หรือไดร้ับแจง้ขอ้มูลผดิพลาดจากผูข้อใชบ้รกิาร 

ธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการท ารายการ และจะด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตาม

หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนการปฏบัิตงิานของธนาคาร 

 

3.2.6 การอายัดเช็ค 

ผูข้อใชบ้รกิาร สามารถสง่ค าสัง่ขออายัดเช็ค ผ่าน BiBS ได ้ซึง่ธนาคารจะรับค าสัง่เพือ่ด าเนนิการให ้

โดยเร็ว โดยใหม้ผีลหลังจากธนาคารไดร้ับค าสัง่แลว้ เป็นเวลา 5 นาท ีทัง้นี้ หากเช็คฉบับนัน้อยูใ่น

กระบวนการทีธ่นาคารไมส่ามารถระงับการจ่ายเงนิได ้ผูข้อใชบ้รกิารจะไมเ่รยีกรอ้งใหธ้นาคาร 

รับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ 

 

3.2.7 การเรยีกดขูอ้มลูกรมธรรมป์ระกันภัย 

(1) ผูข้อใชบ้รกิารสามารถเรยีกดขูอ้มลูกรมธรรมป์ระกันภัยที่ซือ้ผา่นธนาคารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(2) ผูข้อใชบ้รกิารรับทราบและยอมรับว่า ธนาคารไดร้ับขอ้มูลกรมธรรมป์ระกันภัยจากบรษัิทผูร้ับ

ประกันภัย ธนาคารจงึไมส่ามารถรับรองความถกูตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลูดังกลา่วได ้
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4. ความรบัผดิชอบของธนาคาร 

ธนาคารจะรับผดิชอบส าหรับความเสยีหายที่เกดิขึน้ในกรณีที่ธนาคารกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลนิเล่ออย่าง

รา้ยแรง ซึง่เป็นความเสยีหายทีต่ามปกตยิ่อมเกดิขึน้เท่านัน้  แต่ธนาคารไม่ตอ้งรับผดิในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จาก

พฤตกิารณ์พเิศษ  ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ธนาคารไม่ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายที่

เกดิขึน้จากสาเหตตุา่งๆ ดังตอ่ไปนี้ 

4.1 มีการใชร้หัสประจ าตัวลูกคา้ควบคู่กับรหัสลับแรกเขา้หรือรหัสลับส่วนตัว หรือมีการใช ้Mobile PIN หรือ

วธิกีารอืน่ใด ตามทีธ่นาคารก าหนด ไมว่า่จะเป็นการกระท าของผูใ้ดก็ตาม 

4.2 เหตุสดุวสิัยต่างๆ หรอืเหตุการณ์ทีธ่นาคารไม่สามารถควบคุมได ้ซึง่รวมถงึการทีอุ่ปกรณ์ ระบบสือ่สาร หรอื

การสง่สัญญาณเชือ่มต่อไม่ท างาน หรอืการรบกวนจากไวรัสคอมพวิเตอร ์หรอืจากการกระท าที่ไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย หรือในกรณีที่ธนาคารปิดใหบ้รกิารนี้ เพื่อปรับปรุงหรือบ ารุงรักษาระบบ  อันเป็นเหตุใหผู้ข้อใช ้

บรกิารไมส่ามารถใชบ้รกิารนี้ได ้

4.3 ความล่าชา้ ความผดิพลาด หรอืความบกพร่องของระบบคอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์ต่างๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร 

ของธนาคาร หรอืของผูใ้หบ้รกิารระบบอนิเทอรเ์น็ต (Internet Service Provider) หรอืเครอืข่ายการสือ่สาร

อืน่  เวน้แตใ่นกรณีทีค่วามลา่ชา้ ความผดิพลาด หรอืความบกพร่องดังกล่าว เกดิจากความจงใจหรอืประมาท

เลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงของธนาคาร 

4.4 ความลา่ชา้ในขัน้ตอนการด าเนนิการของบรกิารนี้ 

4.5 การทีผู่ข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบัิตติามขอ้ตกลงของบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ หรอืไม่

ปฏบัิตติามขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง หรือเงื่อนไขที่เกีย่วขอ้งกับบรกิารประเภทใดๆ ที่ผูข้อใชบ้รกิารใชเ้พื่อท า

ธรุกรรมผา่นบรกิารนี้ 

  

5. คา่ธรรมเนยีม 

ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียมรายปี คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิาร และคา่ใชจ่้ายต่างๆ อันเกีย่วเนื่องกับการใช ้

บรกิารนี้ หรอืการใชบ้รกิารอืน่ผ่านบรกิารนี้ ในอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีธ่นาคารไดป้ระกาศก าหนด โดยผู ้

ขอใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากหลัก  หรอืบัญชเีงนิฝากทีร่ะบุไวส้ าหรับการใชบ้รกิารนี้ หรอื

บัญชเีงนิฝากอืน่ใดของผูข้อใชบ้รกิาร เพือ่ช าระคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายดังกล่าว 

 

6. ขอ้มลู 

ผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบวัตถุประสงคแ์ละรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล

ของธนาคาร  ตลอดจนสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดไวใ้นหนังสือแจง้การคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ธนาคารแลว้ กอ่นการตกลงผูกพันตามขอ้ตกลงนี้  และผูข้อใชบ้รกิารขอรับรองต่อธนาคารว่า (1) ผูข้อใชบ้รกิารได ้

แจง้รายละเอยีดตามหนังสอืแจง้การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) ของธนาคาร ใหแ้กบุ่คคลซึง่เป็น

เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดใ้หข้อ้มูลสว่นบุคคลของบุคคลนัน้ไวแ้กธ่นาคารตลอดมาทราบแลว้ และ

บคุคลดังกล่าวไดร้ับทราบรายละเอยีดตามหนังสอืแจง้การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล (Privacy Notice) ของธนาคาร

แลว้ และ  (2) ผูข้อใชบ้รกิารมสีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายในการเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ของบคุคลอืน่ ซึง่ผูข้อใชบ้รกิาร

ไดใ้หไ้วแ้กธ่นาคาร 

ผูข้อใชบ้รกิาร ยอมรับและตกลงวา่ ธนาคารมสีทิธเิก็บรวบรวม และใชข้อ้มลูทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดใ้หไ้วแ้กธ่นาคารหรือ

ทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี้และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี้ หรอืทีธ่นาคาร
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ไดร้ับหรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอืน่ ตลอดจนมสีทิธสิง่ โอน หรอืเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหแ้กบ่รษัิทในกลุ่มธุรกจิทาง

การเงนิของธนาคาร พันธมติรทางธุรกจิของธนาคาร ผูใ้หบ้รกิารภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูร้ับโอนสทิธหิรอื

หนา้ที่จากธนาคาร ผูร้ับโอนสทิธิเรียกรอ้งของธนาคาร ที่ปรึกษา สถาบันการเงินอื่น บุคคลที่จัดอันดับความ

น่าเชือ่ถอื ผูต้รวจสอบภายนอก หน่วยงาน หรอืบุคคลใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบธุรกจิของธนาคาร ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เพือ่วัตถปุระสงคต์า่ง ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืแจง้การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล (Privacy Notice) 

ของธนาคาร ซึง่รวมถงึ 

6.1 การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงนี้หรือทีเ่กีย่วเนื่องกับขอ้ตกลงนี้รวมถงึ การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม

สัญญาหรอืขอ้ตกลงที่ท าขึน้ระหว่างธนาคารกับบุคคลอืน่ ซึง่เกีย่วขอ้งหรือเกีย่วเนื่องกับการใหบ้รกิารตาม

ขอ้ตกลงนี้   

6.2 การแจง้ ติดต่อ ตรวจสอบ หรือตอบขอ้ซักถามหรือขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการใชบ้ริการตาม

ขอ้ตกลงนี้ ตามค าขอของผูข้อใชบ้รกิารหรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารตามขอ้ตกลงนี้ 

6.3 การวเิคราะห ์ประมวลผล บรหิารจัดการ หรือใชข้อ้มูลที่เกดิจากการใชผ้ลติภัณฑห์รือบรกิารของธนาคาร  

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูข้อใชบ้รกิารและการประชาสัมพันธ ์มอบ หรือเสนอเอกสทิธ ิสทิธปิระโยชน์ 

รางวัล และผลติภัณฑห์รอืบรกิารทีน่่าจะเหมาะสมหรอืตรงกับความประสงคข์องผูข้อใชบ้รกิาร ตลอดจนการ

ประเมนิ พัฒนา และปรับปรุงผลติภัณฑแ์ละบรกิารของธนาคาร 

6.4 การด าเนนิงานทีเ่กีย่วกับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

6.5 การก ากับดูแล บรหิารความเสีย่ง และตรวจสอบใด ๆ ทีเ่กีย่วกับการใหบ้รกิารของธนาคาร รวมถงึการบรหิาร

จัดการธุรกจิของธนาคาร บรษัิทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิและบรษัิทในเครือของธนาคาร หรอืพันธมติรทาง

ธรุกจิของธนาคาร 

6.6 การด าเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ค าสั่ง หรือระเบียบวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด ตลอดจนการตดิตามทวงถามหนี้ การใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง หรอืการบังคับสทิธติาม

กฎหมาย  

 

7. การยกเลกิการใชบ้รกิาร 

7.1 ธนาคารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารนี้ ส าหรับผูข้อใชบ้รกิารได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบในกรณี

ดังตอ่ไปนี้ 

(1)   ผูข้อใชบ้รกิารไมม่กีารเขา้สูร่ะบบเพือ่ใชบ้รกิารนี้ เป็นเวลาเกนิกวา่ 1 ปี นับจากวันทีข่ัน้ตอนการสมัครใช ้

บรกิารเสร็จสิน้ หรอืวันทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดเ้ขา้สูร่ะบบครัง้ลา่สดุ แลว้แตก่รณี 

(2)   ธนาคารไมส่ามารถหักเงนิค่าธรรมเนียมรายปี หรอืคา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารจากบัญชเีงนิฝากของผูข้อ

ใชบ้รกิารไดไ้มว่า่ดว้ยเหตใุดๆ 

7.2 ธนาคารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิาร BiBS หรอื BmBS หรอืบรกิารประเภทใดประเภทหนึง่ทีธ่นาคารใหบ้รกิาร

ผา่นบรกิาร BiBS หรอื BmBS ได ้โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบลว่งหนา้ 

7.3 ผูข้อใชบ้รกิารจะขอยกเลกิการใชบ้รกิารนี้ เมือ่ใดก็ได ้โดยแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้เป็นเวลา 15 วัน

ท าการตามวธิทีีธ่นาคารก าหนด การยกเลกินี้จะมผีลเมือ่ครบก าหนด 15 วันท าการดังกล่าว  และรายการคง

คา้งทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดม้คี าสั่งไวใ้นบรกิาร BiBS หรอื BmBS เพือ่ใหท้ ารายการหลังครบก าหนดดังกล่าว จะ

ถกูยกเลกิ 
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Terms and Conditions Governing Bualuang iBanking and Bualuang mBanking Services 

(Effective as of March 23, 2023) 

 

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. 

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. 
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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  

     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  
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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; 

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  
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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 

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; 
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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 the Bank reserves the right to decline any financial transaction, or temporarily 

suspend the use of a mobile phone or any other communication device or a 

computer, or suspend any access to this Service, in the case where the Bank has 

found or suspects a suspicious behavior that may involve a fraudulent or illegal 

act which might cause damage to the Applicant, provided that the Bank will only 

proceed as aforesaid where it is necessary and for the benefit or safety of the 

Applicant in the utilization of this Service; 

3.1.19 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; 

3.1.20 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;    

3.1.21 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; 

3.1.22 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 
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considered as having been duly delivered to the Applicant, and that it is the 

Applicant's responsibility to notify the Bank immediately of any change of address 

or E-mail address in writing or via BiBS; 

3.1.23 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; 

3.1.24 The Applicant agrees that the total number of the mobile phones or other 

devices to be utilized with BmBS by the Applicant shall not exceed the 

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 

phones 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 
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higher than the maximum amount per day so specified by the Applicant, 

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. 

3.2.2 Creating PromptPay QR Code for receiving payment 
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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 
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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. 

 
 


