ข้ อตกลงการใช้ บริการพร้ อมเพย์ โดยอ้ างอิง Any ID (เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
ในการใช้ บริ การพร้ อมเพย์โดยอ้ างอิง Any ID ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ธนาคาร” ผู้ขอใช้ บริ การ ตกลงปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. คาจากัดความ
1.1. “บริ การพร้ อมเพย์” หรื อ “บริ การนี ้” หมายถึง บริ การเพื่อการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้ างอิง Any ID โดยเมื่อผู้ขอใช้ บริ การ
ลงทะเบียนบริ การนีผ้ ูกกับบัญชี เงิ นฝาก ระบบงานจะจัดเก็ บข้ อมูลการลงทะเบียนบริ การนีเ้ ป็ นข้ อมูลเพื่อการรั บโอนเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป
1.2. “Any ID” หมายถึง เลขประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อหมายเลข หรื อข้ อมูลอื่นใด ที่อาจถูกกาหนดขึ ้นในอนาคต
1.3. “ผู้ขอใช้ บริ การ” หมายถึง เจ้ าของบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนใช้ บริ การนี ้ ไม่วา่ จะเป็ นการลงทะเบียนด้ วยวิธีใดตามที่ธนาคารกาหนด
1.4. “ลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนใช้ บริ การนี ้ผ่านช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1.5. “ยกเลิกการลงทะเบียน” หมายถึง การยกเลิกการลงทะเบียนใช้ บริ การนี ้ผ่านช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1.6. “ITMX” หมายถึง บริ ษัท เนชัน่ แนลไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด
1.7. “ผู้โอนเงิน” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่โอนเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยอ้ างอิง Any ID
2. การใช้ บริการ
ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบ ยอมรับ และตกลงกับธนาคาร ดังนี ้
2.1. ผู้ขอใช้ บริ การ ขอรับรองว่า
(1) เป็ นเจ้ าของบัญชีเงินฝาก และบัตรประจาตัวประชาชนเป็ นบัตรทีท่ างการออกให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ หรื อ
(2) เป็ นเจ้ าของบัญชีเงินฝากและเป็ นผู้มีสทิ ธิใช้ หรื อได้ รับอนุญาตให้ ใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่นามาลงทะเบียนเพื่อใช้ บริ การนี ้
2.2. หากผู้ขอใช้ บริ การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก บัญชีเงินฝาก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อข้ อมูลอื่นใดที่ใช้ ลงทะเบียนบริ การนี ้ ผู้ขอใช้
บริ การมีหน้ าที่แจ้ งการเปลีย่ นแปลง/ยกเลิกข้ อมูลที่ใช้ ลงทะเบียนบริ การนี ้ให้ แก่ธนาคารผ่านช่องทางและวิธี การที่ธนาคารกาหนด
พร้ อมทังแจ้
้ งการเปลีย่ นแปลง ยกเลิกคาสัง่ แก่ผ้ โู อนเงินโดยทันที
2.3. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขอใช้ บริ การแก่ ITMX ซึง่ เป็ นฐานข้ อมูลกลางสาหรับบริ การพร้ อมเพย์ได้
2.4. ผู้ขอใช้ บริ การจะปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้ บริ การที่ธนาคารได้ จัดให้ ในลักษณะแผ่นพับ หรื อข้ อความบนเว็บไซต์ของธนาคาร หรื อ
ลักษณะอื่นที่ธนาคารเห็นสมควร ซึง่ คูม่ ือดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อตกลงนี ้
2.5. ธนาคารอาจไม่สามารถให้ บริ การนี ้ได้ เป็ นการชัว่ คราว ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร เน็ตเวิร์กที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ การนี ้ขัดข้ อง ได้ รับความเสียหาย กาลังซ่อมแซม หรื ออยูร่ ะหว่างการดูแลระบบ หรื อมีเหตุสดุ วิสยั อื่นใด
2.6. ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้ อตกลงต่างๆ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ ณ สานักงาน/สาขา
หรื อทีเ่ ว็บไซต์ของธนาคาร
2.7. ในกรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การได้ สมัครใช้ บริ การนี ้ โดยเริ่ มต้ นและเสร็ จสิ ้นด้ วยวิธีการตามที่ธนาคารกาหนดโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ ผู้ขอ
ใช้ บริ การตกลงผูกพันตามข้ อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องซึง่ ธนาคารกาหนดทุกประการ โดยผู้ขอใช้ บริ การไม่ต้องลงลายมือชื่อ
2.8. หนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ของธนาคารที่จัดส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การทางไปรษณีย์ หรื อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail)
ตามที่อยูซ่ งึ่ ผู้ขอใช้ บริ การได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบ ให้ ถือว่าเป็ นการจัดส่งให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การโดยชอบแล้ ว
ในกรณีที่ผ้ ูขอใช้ บริ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ขอใช้ บริ การจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบที่สาขาใดสาขาหนึ่งของ
ธนาคารเท่านัน้
3. การลงทะเบียนใช้ บริการนี ้
3.1. บัญชีเงินฝากที่ใช้ ลงทะเบียนต้ องเป็ นประเภทสะสมทรัพย์หรื อกระแสรายวันเท่านัน้ และต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม
3.2. การลงทะเบียนใช้ บริ การนี ้ จะมีผลต่อเมื่อธนาคารได้ แจ้ งยืนยันการลงทะเบียนตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด

4. ความรับผิดชอบของธนาคาร
ธนาคารจะรับผิดชอบสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นในกรณีที่ธนาคารกระทาโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ซึ่งเป็ น
ความเสียหายที่ตามปกติยอ่ มเกิดขึ ้นเท่านัน้ แต่ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากพฤติการณ์พิเศษ ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงว่า ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสาเหตุตา่ งๆ ดังต่ อไปนี ้
4.1. ผู้ขอใช้ บริ การไม่สามารถรับเงินโอนผ่านบริ การนี ้
4.2. เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ หรื อเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ รวมถึงการที่อปุ กรณ์ ระบบสือ่ สาร หรื อการส่งสัญญาณเชื่อมต่อ
ไม่ทางาน หรื อการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อจากการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อในกรณีที่ธนาคารปิ ดให้ บริ การนี ้
เพื่อปรับปรุงหรื อบารุงรักษาระบบ อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่สามารถใช้ บริ การนี ้ได้
4.3. ความล่าช้ า ความผิดพลาด ความบกพร่องของ (1) ระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อของธนาคาร หรื อ
(2) ITMX หรื อ (3) ผู้ให้ บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Service Provider) หรื อ (4) เครื อข่ายการสื่อสารอื่น เว้ นแต่ในกรณีที่
ความล่าช้ า ความผิดพลาด หรื อ ความบกพร่องดังกล่าว เกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร หรื อ
4.4. การที่ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของบริ การนี ้
5. ค่ าธรรมเนียม
5.1. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การ และค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ บริ การนี ้ ในอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายที่ธนาคารได้ ประกาศกาหนด โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ลงทะเบียนไว้ สาหรับ
การใช้ บริ การนี ้ หรื อบัญชีเงินฝากอื่นใดของผู้ขอใช้ บริ การเพื่อชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
5.2. ธนาคารสามารถเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การได้
6. ข้ อมูล
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้ บริ การได้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม หรื อตามที่เห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ในการที่จะได้ รับข้ อเสนอเกี่ยวกับบริ การต่างๆ ของธนาคาร และให้ ธนาคารส่งข้ อมูลข่าวสาร ตลอดจน
นาเสนอ/แนะนาผลิตภัณฑ์ บริ การ สิทธิประโยชน์และข้ อเสนอพิเศษต่างๆ จากธนาคาร ให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ
7. การยกเลิกบริการ
7.1. ธนาคารจะยกเลิกการให้ บริ การนี ้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
(1) บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การถูกใช้ เพื่อ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อมีพฤติการณ์อนั น่าสงสัยว่ามีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ การกระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(2) บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การปิ ดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใดๆ
(3) บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้ บริ การถูกโจรกรรมข้ อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ หรื อมีผ้ เู ข้ าถึงข้ อมูลโดยมิชอบ (hacker) หรื อ
(4) ธนาคารต้ องยกเลิกการให้ บริ การดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนคาพิพากษาหรื อ คาสัง่
ของศาล
นอกจากกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ธนาคารมีสิทธิ ยกเลิกการให้ บริ การนี ้ได้ เมื่อธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การ
ทราบ
7.2. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถยกเลิกการลงทะเบียนใช้ บริ การนี ้เมื่อใดก็ได้ ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด ไม่วา่ ผู้ขอใช้ บริ การจะลงทะเบียน
บริ การนี ้กับธนาคารไว้ ผา่ นช่องทางใดก็ตาม โดยการยกเลิกนี ้จะมีผลทันทีเมื่อได้ รับการยืนยันจาก ITMX

