ข้ อตกลงสำหรับกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกสะสมทรัพย์ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมกำรใช้ บริกำร
บัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ และบัตรบีเฟิ สต์ สมำร์ ท และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ
(เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 17 กรกฎำคม 2563)
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าใช้บริ การฝาก ถอน โอนเงินในบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า หรื อสอบถาม ขอข้อมูลหรื อทารายการอื่นเกี่ยวกับบัญชีเงิน
ฝากของข้าพเจ้าผ่านเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์ในการสื่ อสาร หรื อช่องทางการให้บริ การอื่นๆ ที่ธนาคาร
ได้จดั ไว้ในลักษณะอัตโนมัติหรื อกึ่ งอัตโนมัติจากระบบงานใดๆ ของธนาคาร ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิ บตั ิตามระเบี ยบและ
วิธีการที่ธนาคารกาหนดสาหรับแต่ละบริ การ ซึ่งธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็ นครั้งคราว
2. ในกรณี ที่ธนาคารยินยอมให้ขา้ พเจ้าสามารถสมัครใช้บริ การต่างๆ ของธนาคารได้ ด้วยการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อด้วยช่องทางอื่น
ใดตามวิธีการที่ ธนาคารกาหนด แทนการลงลายมือชื่ อในคาขอใช้บริ การดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อสมัครใช้
บริ การที่กล่าวนั้น ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการใช้บริ การดังกล่าวทุกประการ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้สมัครใช้บริ การ
โดยการลงลายมือชื่อในคาขอใช้บริ การดังกล่าว
3. การที่ธนาคารได้ส่งเอกสารหรื อหนังสื อใดๆ ไปยังที่อยู่ ที่ทางาน หรื อสถานที่ติดต่อตามข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้ให้ไว้แก่ธนาคารในการเปิ ด
บัญ ชี น้ ัน ไม่ว่าจะท าด้ว ยวิธีใ ดก็ต าม ข้า พเจ้า ยิน ยอมให้ถือ ว่าธนาคารได้ส่ง หรื อ แจ้งแก่ ข ้า พเจ้า โดยชอบแล้ว ในกรณี ที่ ข า้ พเจ้า
เปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล อาชีพ ที่อยู่ ที่ทางาน สถานที่ติดต่อ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ ข้าพเจ้าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นหนังสื อ
ให้ธนาคารทราบทันที หากไม่แจ้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
4. ข้าพเจ้ายินยอมชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวกับการใช้หรื อรักษาบัญชีเงินฝากทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตลอดจน
การใช้บริ การอื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้ามีหนี้ สินใดๆ ที่ตอ้ งชาระแก่ธนาคาร ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ ที่จะหักเงิ นจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของ
ข้าพเจ้าที่มีอยูก่ บั ธนาคารเพื่อชาระหนี้ ดงั กล่าวโดยที่ธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณี ที่มีกฎเกณฑ์ให้หักจากบัญชี
เงินฝากใดโดยเฉพาะ และหรื อมีกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งดาเนินการอย่างใดก่อนการหักดังกล่าว
6. ข้าพเจ้าตกลงว่า ธนาคารอาจปิ ดบัญชีเงินฝากทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้าเมื่อใดก็ได้ ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควร โดยที่ธนาคารไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากข้าพเจ้ามีเงินฝากคงเหลืออยูไ่ ม่วา่ จานวนเท่าใด ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารตั้งพักไว้ในบัญชีของธนาคาร
จนกว่าข้าพเจ้าจะนาหลักฐานมาขอรับเงินคืน และข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรี ยกร้องดอกเบี้ยหรื อผลประโยชน์ใดๆ ของจานวนเงินที่ต้ งั พักไว้
7. ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ ข้ อมูลเกีย่ วกับข้ าพเจ้ าได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม หรือตามทีเ่ ห็นว่ าจะเป็ นประโยชน์ แก่
ข้ าพเจ้ า ในการที่จะได้ รับข้ อเสนอเกี่ยวกับบริ การต่ างๆ ของธนาคาร และให้ ธนาคารส่ งข้ อมูลข่ าวสาร ตลอดจนนาเสนอ/แนะนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้ อเสนอพิเศษต่ างๆ จากธนาคาร ให้ แก่ ข้าพเจ้ า
8. นอกเหนื อจาก ข้อตกลงนี้ และข้อกาหนดของธนาคารดังปรากฏต่อไป ที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อตกลงนี้ (ซึ่ งข้าพเจ้าจะตกลงผูกพัน
ต่อไป) ข้าพเจ้ารับทราบข้อกาหนดที่ธนาคารประกาศไว้ในที่เปิ ดเผยหรื อโดยวิธีอื่นใดด้วย และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนตามข้อกาหนด
ดังกล่าว รวมทั้งประเพณี ปฏิ บตั ิต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องของธนาคารทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงนี้
ตลอดจนข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น โดยติดประกาศไว้ในที่ทาการของธนาคาร หรื อแจ้งแก่ขา้ พเจ้าด้วยวิธีอื่นใดโดยข้าพเจ้าตกลงปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงหรื อข้อกาหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นทุกประการ
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ข้ อกำหนดเกีย่ วกับบัญชีเงินฝำกสะสมทรัพย์ e-Savings
(เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 17 กรกฎำคม 2563)
ข้อกาหนดนี้เป็ นข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ระหว่างเจ้าของบัญชี กับ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ธนาคาร” โดยเจ้าของบัญชียนิ ยอมผูกพันตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้ทุกประการ
1. คำจำกัดควำม
1.1 “บัญชี” หมายถึง บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ซึ่งไม่มีสมุดคู่ฝากที่เปิ ดไว้กบั ธนาคาร
1.2 “เครื่ องอัตโนมัติ” หมายถึง เครื่ องอัตโนมัติ หรื อ กึ่งอัตโนมัติที่ธนาคารจัดไว้เพื่อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การในการฝากถอนเงิน หรื อ
ทารายการอื่นใด หรื อบันทึกรายการ รวมถึงเครื่ องอัตโนมัติของสถาบันการเงินอื่น ที่จดั ไว้เพื่อให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การของธนาคาร
1.3 “บัตร” หมายถึง บัตรบีเฟิ สต์ สมาร์ ท และบัตรอิเล็กทรอนิ กส์อื่นๆ ที่ธนาคารออกให้แก่เจ้าของบัญชีเพี่อการฝากหรื อถอนเงินจาก
บัญชีและการทาธุรกรรมประเภทอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
2. เงื่อนไขกำรเปิ ดบัญชี
2.1 ผูข้ อเปิ ดบัญชีตอ้ งมีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป มีสญ
ั ชาติไทย และมีคุณสมบัติตามระเบียบของธนาคาร
2.2 ลูกค้าแต่ละรายเปิ ดได้เพียง 1 บัญชี
2.3 ลูกค้าไม่สามารถเปิ ดบัญชีร่วมได้
3. กำรฝำกและถอนเงิน
3.1 สามารถฝากเงินสด หรื อนาฝากตัว๋ เงินและตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ที่สามารถส่ งเรี ยกเก็บเงินตามวิธีการและภายในระยะเวลาตาม
ประเพณี ปฏิบตั ิของธนาคาร เข้าบัญชีได้ที่สาขาของธนาคาร หรื อผ่านเครื่ องอัตโนมัติ
3.2 การนาตัว๋ เงิ นหรื อตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ฝากเข้าบัญชี จะถือว่าธนาคารได้รับฝากเงิ น ก็ต่อเมื่อธนาคารเรี ยกเก็บเงินตามตัว๋ เงิน
หรื อตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดนั้นได้แล้ว
3.3 เจ้าของบัญชีสามารถถอนเงินสดจากบัญชีได้โดยใช้บตั รเพื่อถอนเงินจากเครื่ องอัตโนมัติ หรื อช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
4. กำรโอนเงิน
4.1 เจ้าของบัญชีสามารถโอนเงินออกจากบัญชีเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชี หรื อบุคคลอื่นที่มีอยูก่ บั ธนาคาร หรื อธนาคารอื่น
หรื อกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ที่มีอยูก่ บั ธนาคาร หรื อธนาคารอื่น หรื อองค์กรอื่นใด ได้ดว้ ยการ
(1) โอนเงินผ่านเครื่ องอัตโนมัติ ในกรณี ที่เจ้าของบัญชีมีบตั ร
(2) โอนเงินผ่านบริ การอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เจ้าของบัญชีสมัครใช้บริ การกับธนาคาร หรื อที่ธนาคารจัดให้ หรื อ
(3) วิธีการอื่นใดที่ธนาคารกาหนด
4.2 สามารถรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นของเจ้าของบัญชีหรื อของบุคคลอื่นใด และจากการโอนเงินจากแหล่งอื่นใด
5. กำรแสดงรำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี
เจ้าของบัญชีสามารถดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีได้ผ่านช่องทางบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งและบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หรื อช่องทางอื่นที่
ธนาคารกาหนด
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6. อัตรำดอกเบีย้
6.1 เจ้าของบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยของเงินฝากในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ ที่ธนาคารประกาศกาหนดในขณะนั้นหรื อที่อาจมี
การประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยธนาคารไม่ตอ้ งแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ
ในกรณี ที่ธนาคารประกาศกาหนดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากสะสมทรัพย์สาหรับบัญชี เงินฝากตามข้อกาหนดนี้ ให้ไว้เป็ นการเฉพาะ
เจ้าของบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กาหนดดังกล่าวนี้แทนอัตราที่กล่าวในวรรคแรก
6.2 เจ้าของบัญชี ตกลงให้ธนาคารหักภาษีเงิ นได้ ณ ที่ จ่ายจากดอกเบี้ ยเงิ นฝากนั้นได้ หากธนาคารมีหน้าที่ ตอ้ งหักตามกฎหมาย ถ้า
จานวนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ให้ธนาคารหักส่วนที่ขาดจากเงินฝากในบัญชีได้
7. อัตรำค่ ำธรรมเนียมและค่ ำบริกำร
7.1 ในกรณี ที่บญั ชีไม่เคลื่อนไหวและยอดคงเหลือในบัญชีต่ากว่าจานวนที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนี ยมรักษาบัญชีตาม
อัตราที่ธนาคารกาหนด
7.2 ในกรณี ที่เจ้าของบัญชีประสงค์จะขอใบแสดงรายการเจ้าของบัญชีจะต้องชาระค่าบริ การให้แก่ธนาคารตามอัตราที่ธนาคารกาหนด
7.3 สาหรับการนาฝากตัว๋ เงินหรื อตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด เพื่อเรี ยกเก็บเงินต่างท้องถิ่น เจ้าของบัญชีตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารกาหนด พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดแก่ธนาคาร ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเรี ยกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้หรื อไม่
8. อื่นๆ
8.1 หากธนาคารนาเงินเข้าบัญชี โดยเจ้าของบัญชีไม่มีสิทธิในเงินจานวนนั้น เจ้าของบัญชียนิ ยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีและแก้ไข
รายการดังกล่าวให้ถูกต้อง หากไม่มีเงินคงเหลือในบัญชี หรื อมีแต่ไม่เพียงพอ เจ้าของบัญชียินยอมชดใช้เงินจานวนดังกล่าวคืนจน
ครบถ้วนพร้อมทั้งดอกเบี้ ย ตามอัตราดอกเบี้ ยที่ ระบุในข้อ 7.1 วรรคแรกหรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี นับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งจาก
ธนาคารให้ชาระเงินส่วนที่ยงั ค้างชาระ
8.2 ในกรณี ที่ (1) เจ้าของบัญชีได้ให้ความยินยอม หรื อมอบอานาจหรื อสัง่ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเพื่อชาระ
หนี้แก่ธนาคาร หรื อบุคคลอื่น เช่น ชาระหนี้ บตั รเครดิต ชาระค่าสาธารณูปโภค ชาระค่าธรรมเนี ยม หรื อ ค่าบริ การที่ธนาคารเรี ยก
เก็บจากเจ้าของบัญชี เป็ นต้น หรื อ (2) เจ้าของบัญชีได้ดาเนินการด้วยวิธีใดๆ ซึ่งมีผลเป็ นการเบิกถอนเงิน และไม่มีเงินในบัญชีหรื อ
มีแต่ไม่พอจ่ายธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินนั้น

หน้าที่ 33/ 3

