วิธีสมัครใช้ บริการ E-Payment ธนาคารกสิกรไทย
1. กรอกแบบฟอร์ ม “คําขอใช้ บริ การ / เปลียนแปลง บริ การชําระเงินด้ วยการหักบัญชีแบบออนไลน์” ลงลายมือชือ
ให้ เหมือนกับทีให้ ไว้ กบั ธนาคาร (ดูคมู่ ือกรอกใบสมัครใช้ บริ การ E-Payment ธนาคารกสิกรไทย)
2. เอกสารประกอบการสมัครใช้ บริการ
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้ อง)
2.2 สําเนาหน้ า Book Bank ธนาคารกสิกรไทย (รับรองสําเนาถูกต้ อง)
3. จัดส่งเอกสาร ข้ อ ? และ ข้ อ @ มายังบริษัทเพือดําเนินการขออนุมตั ิการสมัครใช้ บริการกับธนาคารกสิกรไทย
(กรณีทีลูกค้ าให้ สาขาธนาคารกสิกรไทยตรวจสอบลายมือชือของลูกค้ าในใบสมัครก่อนจัดส่งให้ บริษัท จะทําให้
ธนาคารกสิกรไทยอนุมตั ิรายการสมัคร E-Payment ได้ รวดเร็วขึ Gน)
4. เมือธนาคารกสิกรไทยอนุมตั ิการสมัครใช้ บริ การเรียบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะจัดส่งคูม่ ือการเข้ าระบบ และ
User/Password ไปให้ ลกู ค้ าตามทีอยูท่ ีลูกค้ าระบุในใบสมัคร
5. ลูกค้ าเข้ าระบบธนาคารกสิกรไทยตามคูม่ ือธนาคารทีลูกค้ าได้ รับ เพือเข้ าทําการเปลียน Password ใหม่อีกครังG
6. ลูกค้ าสามารถทําธุรกรรมฝากเงินผ่านระบบ E-Payment ได้ โดยเข้ าระบบ tiscoetrade.com ด้ วย Browser IE
เลือก i-Service >> Financial Transactions >> E-Payment เพือทําธุรกรรมแจ้ งฝากเงินโดยสามารถดูวิธีการ
แจ้ งฝากเงินได้ ที “คูม่ ือการใช้ งานฝากเงินผ่าน E-Payment” หลังจากลูกค้ าทํารายการฝากเงินสําเร็ จระบบจะ
บันทึกวงเงินให้ ลกู ค้ าทันที

คู่มือกรอกใบสมัครใช้ บริการ E-Payment ธนาคารกสิกรไทย
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม “คําขอใช้ บริ การ / เปลียนแปลง บริ การชําระเงินด้ วยการหักบัญชีแบบออนไลน์”
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ ม โดยข้ อมูลจะแบ่งออกเป็ น \ ส่วน ดังนี G
•

•

ขอให้ กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
ขอให้ ระบุข้อมูลตามตัวอย่างดังนี G

•

คําขอใชบริการ / เปลี่ยนแปลง บริการรับชําระเงินดวยการหักบัญชีแบบออนไลน
สําหรับบุคคลธรรมดา แบบออกรหัสผาน (ODD-DSO)
สมัครใชบริการใหม

เปลี่ยนแปลงขอมูล

วันที่ (วัน/เดือน/ป พ.ศ.)

/

/

สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไป
นาย

นาง

นางสาว

อื่นๆ โปรดระบุ ....................

สัญชาติไทย

อื่นๆ โปรดระบุ ...........................

ชื่อผูสมัครใชบริการ (ไทย):
ชื่อผูสมัครใชบริการ (อังกฤษ):
ที่อยูตามทะเบียนบาน
เลขที่ ............... อาคาร ................................................ ชั้น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................
แขวง/ตําบล ..............................................เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย
วันเกิด (วัน/เดือน/ป พ.ศ.) :

/

/

เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน :

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี:
E-mail Address ..........................................…….............โทรศัพท .....................................................โทรสาร...........................................................
ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสาร

เหมือนกับที่อยูตามทะเบียนบาน

เลขที่ ............... อาคาร ................................................ ชั้น...............................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................
แขวง/ตําบล ..............................................เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย

สวนที่ 2 : รายละเอียดของบริการ
บริษัทที่ตองการจายชําระเงิน บริษัท : _______________________________________________
ชื่อยอที่ใชเซตในระบบ :

(เลขทีบ่ ัตรประชาชน หรือ รหัสลูกคา)

รายละเอียดของบัญชีที่ตองการนําเขาระบบเพื่อจายชําระเงิน
เลขที่บัญชี

-

-

-

ชื่อเจาของบัญชี.............................................................. สาขา ................................................
สวนของเจาหนาที่ธนาคาร

ลายเซ็น

ผลการตรวจสอบลายเซ็น
ถูกตอง

ลงชื่อ ...................................................................................................

ไมถูกตอง เหตุผล..................................................

ลายมือเจาหนาทีธ่ นาคารพรอมประทับตรา

ผูมีอํานาจลงนามตามตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร
...................................................................................................
รายละเอียดของบัญชีที่ใชหักคาธรรมเนียม
บัญชีที่ใชหักคาธรรมเนียมเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีเพื่อจายชําระเงิน
บัญชี

-

-

-

ชื่อเจาของบัญชี................................................................. สาขา...............................................
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สวนของเจาหนาที่ธนาคาร
ลายเซ็น
ผลการตรวจสอบลายเซ็น
ถูกตอง

ลงชื่อ ...................................................................................................

ไมถูกตอง เหตุผล..................................................

ลายมือเจาหนาทีธ่ นาคารพรอมประทับตรา

ผูมีอํานาจลงนามตามตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร

...................................................................................................
สําหรับชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหกับบริษัท .................................................................................... (ซึง่ ตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัทผูรับชําระเงิน”) ขาพเจาตกลงยินยอมให
ธนาคารดําเนินการหักเงิน ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทผูร ับชําระเงิน ตามคําสั่งหักบัญชีของขาพเจา หรือผูท ี่ไดรับ
มอบหมายจากขาพเจา หรือตามขอมูล/คําสั่งที่ไดรับจากบริษทั รับผูชําระเงิน ตามเงื่อนไขและวิธีการแหงการใชบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ทุกประการ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ
ขาพเจายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้น

การกําหนดรหัสเขาใชงาน :
ทานสามารถกรอกชื่อผูใชงานในแตละกลุมได 3 ชื่อ ซึ่งธนาคารจะกําหนดชื่อผูใชงานในแตละกลุมใหทานเพียง 1 ชื่อ โดยเลือกจากชื่อผูใชงานที่ทานกรอก ตองมีความยาว 8-10 หลัก
ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ (A-Z), ตัวเลข (0-9), หรือเครื่องหมายขีดลาง (_) เทานั้น

เจาหนาที่คนที่ 1
หรือ

หรือ

ชื่อ/สกุล _____________________________________________อีเมล___________________________________ โทรศัพท ________________________
เจาหนาที่คนที่ 2
หรือ

หรือ

ชื่อ/สกุล _____________________________________________อีเมล___________________________________ โทรศัพท ________________________
สวนที่ 3: คาธรรมเนียมการใชบริการ
เงื่อนไขการหักคาธรรมเนียมการทํารายการชําระเงิน
หักที่บริษัทผูรับชําระเงิน
หักที่บริษัท/ลูกคา ผูชําระเงิน
หักทันทีที่เกิดรายการ
หักทุกสิ้นเดือน
หักทุกวันที่

ของเดือน

ในเขตสํานักหักบัญชี
รายการละ
....................บาท

นอกเขตสํานักหักบัญชี
วงเงินไมเกิน ..................... บาทตอรายการ
รายการละ ........................ บาท

วงเงินเกิน ........................................ บาทตอรายการ
หมื่นละ ............................. บาท คิดตั้งแต 1 บาทแรก
คาธรรมเนียมต่ําสุด ......................... บาทตอรายการ
คาธรรมเนียมสูงสุด ......................... บาทตอรายการ

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ที่ใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไดรับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอกําหนดการใชบริการชําระเงินดวย
การหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน และคูมือการใชบริการชําระเงินดวยการหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน ตลอดจนขอกําหนด ขอตกลง ระเบียบ คําสั่ง ประกาศตางๆ ของธนาคารที่
เกี่ยวกับการใหบริการดังกลาว หรือบริการประเภทอื่นของธนาคารที่มีอยูแลวในขณะนี้ และ/ หรือที่จะมีในในภายหนา รวมทั้งขาพเจาตกลงวาบรรดาการกระทําตาง ๆ ที่ทําขึ้นบนระบบ
อิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูภายใตกฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และภายใตบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวของ ที่มีอยูในขณะนี้ หรือที่จะมีตอไปในภายหนา ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
ขาพเจายินยอมรับผิดชอบทั้งสิ้นและขาพเจายินดีใหธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผูที่ธนาคารมอบหมาย ใชขอมูลของขาพเจา เพื่อการพิจารณาและ
ดําเนินการเสนอผลิตภัณฑ บริการ และ ตบขอเสนอพิเศษอื่นใหแกขาพเจา และ/หรือ เพื่อการอื่นได

ผูสมัครใชบริการ

ผูสมัครใชบริการ

ลงชื่อ ...................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................................................................

(............................................................................................................)
ผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)

(............................................................................................................)
ผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
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เงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการชําระเงินดวยการหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินจากบัญชี ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใชบริการยินยอม
ใหธนาคารมีอํานาจแกไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นใหถูกตองไดตามความเปนจริง รวมทั้งตกลง
ยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการ เพื่อเปนการแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นไดทันที โดยมิจําตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา และหากความผิดพลาดบกพรอง
ดังกลาว เปนเหตุใหธนาคารตองจายเงินแทนไป ผูใชบริการตกลงชําระคืนใหแกธนาคารจน
ครบถวน
9.
การกระทําใดๆ ของผูใชบริการ และ/หรือคูคาของผูใชบริการ โดยผานบริการดังกลาว ถือวา
ถูกตองสมบูรณ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นตอธนาคาร ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใชบริการตอง
รับผิดชอบชดใชใหแกธนาคารจนสิ้นเชิง
10. ภายหลังจากการหักเงิน และ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุเรียบรอย
แลว ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะแจงหรือไมแจงใหผูใชบริการทราบก็ได ถาในกรณีที่ธนาคารไดแจง
ใหผูใชบริการทราบถึงการหัก และ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุแลว
ถาไมมีการทักทวงภายใน 7 (เจ็ด) วัน จะถือวาการดําเนินการของธนาคารถูกตองทุกประการ
11. ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการหักเงิน
และ/หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่ง
ผูใชบริการระบุเกิดขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดของขอมูลที่ไดรับจากผูใชบริการ และ/หรือไมวา
ดวยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม ผูใชบริการตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจาก
บุคคลซึ่งผูใชบริการระบุโดยตรง ทั้งนี้ โดยผูใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรองใหธนาคารหัก
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุคืนใหแกผูใชบริการ และขอสละสิทธิใน
การฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดนําเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ
ตามขอมูลที่ธนาคารไดรับจากผูใชบริการ ไมวาในรูปแบบใด อีกทั้งผูใชบริการขอรับรองวาจะไม
กระทําการใดๆ อันมีผลใหธนาคารตองเขามีสวนรวมใดๆ ในขอพิพาทระหวางผูใชบริการ กับ
บุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ และหากผูใชบริการมีขอตอสู และ/หรือสิทธิเรียกรองใดๆ ก็จะไปวา
กลาวกันเองกับบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก
12. หากเกิดความผิดพลาด
บกพรองของระบบการใหบริการของธนาคาร
อันเกิดจากระบบ
คอมพิวเตอร ระบบไฟฟา หรือเพราะเหตุอื่นใดซึ่งธนาคารไมอาจคาดหมาย หรือไมอยูภายใตการ
ควบคุมจัดการของธนาคารแลว ธนาคารไมจําตองรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือบกพรอง
หรือความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น
13. ผูใชบริการตกลงจะชําระคาธรรมเนียมการใหบริการแกธนาคาร
ตามกําหนดเวลาและอัตราที่
ธนาคารกําหนด โดยยินยอมใหธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่มีอยูกับธนาคารเพื่อ
ชําระคาธรรมเนียมตามรายการที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตนไดตาม
อัตราที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควรเมื่อใดก็ได โดยธนาคารจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอย
กวา 30 (สามสิบ) วัน กอนที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอัตราใหมจะมีผลใชบังคับ
14. เพื่อใหการบริการบรรลุตามวัตถุประสงคแหงขอตกลงนี้ ผูใชบริการจึงขอมอบอํานาจใหธนาคาร
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อดําเนินการตามวิธีการแหงขอตกลง
ฉบับนี้ตอไป
และผูใชบริการจะไมยกเลิกเพิกถอนการมอบอํานาจดังกลาวนี้จนกวาจะยกเลิก
ขอตกลงตอกันเปนลายลักษณอักษร.
15.
ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กําหนดใหธนาคารตองเปดเผย
ขอมูล หรือธุรกรรมการเงินของผูใชบริการ ตอเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐ เมื่อธนาคารไดรับ
การรองขอ ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูล และ/หรือจัดทํารายการเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมทางการเงินของผูใชบริการตอเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐไดทุกประการ
16. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และขอกําหนดการใหบริการรับชําระเงินดวย
การหักบัญชีอัตโนมัติแบบออนไลน ไดตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิก
บริการดังกลาวไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือเฉพาะแตผูใชบริการรายใดรายหนึ่งมื่อใดก็ได
โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน และในกรณีที่ผูใชบริการ
ประสงคจะยกเลิกการใชบริการ
ผูใชบริการจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน กอนวันที่จะมีผลเปนการยกเลิกการใชบริการ

เงื่อนไขและขอกําหนดนี้ใชบังคับระหวาง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา 8.
“ธนาคาร”) กับผูที่มีความประสงคที่จะใชบริการหักเงิน และนําเงินเขาบัญชี (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
“ผูใชบริการ”) โดยผานชองทางบริการ Online Direct Debit โดยมอบอํานาจใหธนาคารเปนผูมีอํานาจหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ เพื่อนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของคูคา
ของผูใชบริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ ในการชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ที่
ผูใชบริการ และ/หรือคูคาของผูใชบริการ มีตอกัน
ผูใชบริการสามารถชําระคาสินคา และ/หรือบริการไดโดยผานชองทาง Online Direct Debit ในระบบ
ของธนาคาร โดยมิตองมาติดตอธนาคาร และสามารถใชบริการไดตามวัน และเวลาที่ธนาคาร
กําหนด
2.
ธนาคารจะใหบริการหักเงิน และนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของคูคาของผูใชบริการ เฉพาะรายที่มีบัญชี
เงินฝากไวกับสํานักงานสาขาของธนาคาร และสํานักงานสาขาดังกลาวอยูในเครือขายของการบริการ
ดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลนเทานั้น
3.
การใหบริการตามขอตกลงฉบับนี้ ผูใชบริการจะตองสงคําขอใชบริการพรอมดวยคําสั่งในการนําเงิน
เขาบัญชีใหแกธนาคาร ในรูปของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ผานชองทาง Online Direct Debit ตามที่
ไดตกลงกับธนาคาร โดยผูใชบริการสามารถติดตอขอรับขั้นตอนการใชบริการ Online Direct Debit
ไดที่ธนาคาร หรือคูคาของผูใชบริการโดยตรง
4.
เมื่อธนาคารไดรับขอมูลจากผูใชบริการ หรือคูคาของผูใชบริการ (ในกรณีที่ผูใชบริการมอบหมายใหคู
คาของผูใชบริการเปนผูสงคําสั่ง)
ธนาคารจะดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการ
และ/หรือบัญชีเงินฝากของบุคคลที่ผูใชบริการระบุ ที่มีอยูกับธนาคาร ตามจํานวนที่ผูใชบริการหรือคู
คาของผูใชบริการไดมีคําสั่งในทันที และธนาคารจะนําเงินที่ไดจากการหักบัญชีดังกลาวเขาบัญชีเงิน
ฝากของคูคาของผูใชบริการ หรือบุคคลที่ผูใชบริการระบุ ภายในวันทําการนั้น หากวันที่ธนาคาร
ไดรับคําขอใชบริการ และคําสั่งใหหักบัญชีดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร ธนาคารจะนํา
เงินดังกลาวเขาบัญชีของคูคาของผูใชบริการ หรือบุคคลที่ผูใชบริการระบุในวันทําการถัดไป
5.
ในกรณีที่ผูใชบริการมีวงเงินกูเบิกเกินบัญชี การสั่งจายเงินนอกจากจะเปนไปตามที่ตกลงในสัญญากู
เบิกเงินเกินบัญชีที่ผูใชบริการทําไวกับธนาคารแลว ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคาร หรือคูคาของ
ผูใชบริการ (ในกรณีที่ผูใชบริการมอบหมายใหคูคาของผูใชบริการเปนผูสั่งจาย) เปนผูสั่งหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีไดดวย โดยผูใชบริการตกลงยินยอมใหถือวา
การสั่งจายเงิน หรือการหักเงินในบัญชีดังกลาวเปนหนี้กูเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญาที่ผูใชบริการมี
อยูกับธนาคารทั้งสิ้น
6.
หากเงินฝากในบัญชีของผูใชบริการ และ/หรือบุคคลที่ผูใชบริการระบุ มีไมพอหัก หรือไมมีเงินใหหัก
หรือบัญชีปดแลว หรือในกรณีที่วงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีของผูใชบริการไดถูกใชจนเต็มวงเงินแลว ให
ถือวาเปนการหักเงินไมได และธนาคารจะไมหักเงินจากบัญชีนั้นๆ เพื่อชําระเพียงบางสวนของจํานวน
ที่ระบุในคําสั่งใหหักเงินจากบัญชีนั้นๆ ดวย อยางไรก็ดี ไมวาดวยกรณีใดๆ ก็ตาม หากธนาคารได
จายเงิน และ/หรือนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุไปแลว ผูใชบริการจะตองคืน
เงินจํานวนดังกลาวใหแกธนาคาร หรือใหธนาคารมีสิทธิที่จะหัก หรือถอน หรือเดบิตบัญชีเงินฝากอื่น
ใดของผูใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร ตามจํานวนที่จาย หรือเขาบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการ
ระบุนั้นไปคืนได และหากการหัก หรือเดบิตบัญชีเงินฝากดังกลาวทําใหบัญชีเงินฝากของผูใชบริการมี
ยอดเปนลูกหนี้ธนาคาร หรือมียอดเปนลูกหนี้เพิ่มขึ้นไมวาเปนจํานวนเงินเทาใดก็ตาม ผูใชบริการ
ยอมใหถือวายอดที่ผูใชบริการเปนลูกหนี้ หรือที่เปนลูกหนี้เพิ่มขึ้นนั้น เปนเงินที่ผูใชบริการเบิกเกิน
บัญชีไปจากธนาคาร ซึ่งผูใชบริการตกลงชําระดอกเบี้ยซึ่งคํานวณจากเงินที่คางชําระนั้นได ในอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกคาโดยทั่วไป
และในกรณีที่ธนาคารประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกลาวขางตนเมื่อใดก็ตาม
ผูใชบริการยินยอมใหธนาคาร
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกลาวไดทันที โดยไมจําตองทําความตกลงยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรใดๆ อีก
7.
การหักเงินจากบัญชีของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ จะตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
7.1. ในกรณีที่บุคคลที่ผูใชบริการระบุ ไมมีบัญชีเงินฝากอยูกับธนาคาร ผูใชบริการจะตอง
ดําเนินการใหบุคคลที่ผูใชบริการระบุ เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร
7.2. ธนาคารจะทําการหักเงินของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ ก็ตอเมื่อบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุไดทํา
ความตกลง หรือมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษร เปนที่พอใจแกธนาคาร ใหอํานาจธนาคารใน
การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเขาชําระหนี้ และ/หรือความผูกพันใดๆ ใหแกผูใชบริการ
7.3
ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบุคคลซึ่งผูใชบริการระบุ เฉพาะรายที่มีเงินอยูในบัญชี
เพียงพอที่จะหักไดเทานั้น
1.
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