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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

โปรดอา่นและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้ ซ ึง่ระบขุอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเขา้เว็บไซต ์ (ตอ่ไปนีเ้รยีกโดยรวมวา่ “เว็บไซต”์) และการใช ้

บรกิารตามทีร่ะบใุนทีน่ี ้ (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “บรกิาร”) ในการเขา้เว็บไซตน์ีแ้ละ/หรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบใุนนี ้ ทา่นตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงือ่นไข

เหลา่นี ้หากทา่นไมย่อมรับขอ้ตกลงและเงือ่นไขใดๆหรอืทัง้หมดนี ้ทา่นตอ้งยกเลกิการเขา้เว็บไซตแ์ละ/หรอืการใชบ้รกิารทีร่ะบใุนนีโ้ดยทนัท ี

ขอ้มลูท ัว่ไป 

เว็บไซตน์ีแ้ละบรกิารทีร่ะบดุ าเนนิการ บรหิารจัดการ ตดิตามดแูลและจัดท าโดยธนาคารซไีอเอ็มบ ี ไทย จ ากดัมหาชน (”ธนาคาร”) และผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก การเขา้เว็บไซตแ์ละการใชบ้รกิารตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร ซึง่รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิและนโยบายการด าเนนิงานอืน่ๆ ซึง่

ธนาคารอาจก าหนดขึน้เพิม่เตมิเป็นครัง้คราวตามดลุยพนิจิของธนาคารแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

นอกจากนี ้ ธนาคารขอสงวนสทิธแิละดลุยพนิจิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารเป็นครัง้คราว ธนาคารจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ถงึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่วลว่งหนา้ โดยการประกาศแจง้บนเว็บไซตอ์ยา่งนอ้ยสามสบิ (30) วนักอ่นทีก่ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมผีลบงัคบั

ใชแ้ละหลงัจากนัน้การใชบ้รกิารของทา่นภายหลงัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะถอืเป็นการตอบรับการใชบ้รกิารตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง  

โดยไมค่ านงึถงึขอ้ก าหนดอืน่ใดทีร่ะบไุว ้ณ ทีน่ี ้ทา่นตกลงและรับทราบวา่แมว้า่ขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารนีจ้ะควบคมุการเขา้เว็บไซตแ์ละการใชบ้รกิาร การ

ใชบ้รกิารดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสญัญาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการสมคัรและการใชเ้ว็บไซตแ์ละบรกิาร ดงันัน้ จ าเป็นตอ้งอา่น

ขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารนีร้ว่มกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสญัญาดงักลา่วตามทีส่ามารถน ามาใชบ้งัคบัได ้ หากมขีอ้ขดัแยง้ใดๆระหวา่งขอ้ก าหนดการใช ้

บรกิารและขอ้ก าหนดเงือ่นไขของสญัญาดงักลา่ว  จะตอ้งถอืและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสญัญาดงักลา่ว 

 

หากมคี าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร  สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่CIMB Thai Call Center 
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การด าเนนิการของทา่น 

ทา่นตกลงวา่การเขา้เว็บไซตน์ีแ้ละการใชบ้รกิารจะตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และทา่นตอ้งไมพ่ยายาม

หรอืชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไมว่า่เวลาใดในการสง่เนือ้หา ขอ้มลู การสือ่สาร และ/หรอืขา่วสาร (“เนือ้หา”) ผา่นเว็บไซตน์ีห้รอืการใชบ้รกิารในนี ้ โดยเป็นเนือ้หาที่

กา้วรา้ว หมิน่ประมาท ละเมดิสทิธขิองบคุคลอืน่ ซึง่ถอืเป็นการกระท าความผดิทางอาญาหรอืท าใหเ้กดิความรับผดิทางแพง่ เนือ้หาทีส่ง่เสรมิการเหยยีด

เชือ้ชาต ิ ความเกลยีดชงั มรีปูภาพลามกหรอือนาจาร มไีวรัสหรอืไฟลอ์นัตราย และ/หรอืขดักบัศลีธรรมและความถกูตอ้ง นอกจากนีท้า่นยังตกลงทีจ่ะไม่

เจาะขอ้มลูหรอืพยายามเขา้เว็บไซตน์ีแ้ละใชบ้รกิารในนีโ้ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต ขดัขวางมาตรการการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลู หรอืใหข้อ้มลูซึง่ไม่

ถกูตอ้งหรอืเป็นเท็จ และ/หรอืใชเ้ว็บไซตน์ีแ้ละใชบ้รกิารในทางทีผ่ดิหรอืมชิอบ หากทา่นพบหรอืสงสยัวา่มกีารกระท าเหลา่นีเ้กดิขึน้ ทา่นตอ้งแจง้ให ้

ธนาคารทราบโดยทนัท ีและหากไมส่ามารถแจง้หรอืแจง้ไดล้า่ชา้ ทา่นอาจตอ้งรับผดิชอบจากการกระท าการดงักลา่ว 

ธนาคารไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตามหรอืตรวจสอบการเขา้เว็บไซตห์รอืการใชบ้รกิาร อยา่งไรก็ตามธนาคารอาจตดิตามหรอืตรวจสอบเป็นครัง้คราวเพือ่

วตัถปุระสงคข์องธนาคารเอง หรอืเมือ่ธนาคารตอ้งด าเนนิการตามทีร่ะบใุนขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารนี ้ ในการตดิตามหรอืตรวจสอบนี ้ ธนาคารขอสงวนสทิธิ

ในการแกไ้ขหรอืลบเนือ้หาซึง่ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้และไมต่อ้งรับผดิชอบแตอ่ยา่งใด 

ทรพัยส์นิทางปญัญา 

ทา่นตกลงวา่เนือ้หาซึง่รวมถงึภาพกราฟฟิก ขอ้ความ งานเขยีน ดนตร ี เสยีง ภาพถา่ย รปูภาพ ศลิปะ วดิโีอ และงานมลัตมิเีดยีอืน่ๆ หรอืสิง่ใดๆขา้งตน้

รวมกนัทีป่รากฏบนเว็บไซตแ์ละบรกิารของธนาคารไดร้ับการปกป้องตลอดเวลาซึง่เนือ้หาดงักลา่วมลีขิสทิธิ ์ เครือ่งหมายการคา้ เครือ่งหมายบรกิาร 

สทิธบิตัร และทรัพยส์นิทางปัญญา หรอืสทิธคิวามเป็นเจา้ของ เป็นของธนาคารแตเ่พยีงผูเ้ดยีวหรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูโ้ฆษณา บรษัิทรว่ม หรอื

บคุคลภายนอก ตามแตก่รณ ี

ขณะทีท่า่นอาจดาวนโ์หลดส าเนาหนึง่ (1) ฉบบัส าหรับใชส้ว่นตวัและไมใ่ชเ่พือ่การพาณชิย ์ (โดยทา่นตอ้งดแูลลขิสทิธิแ์ละประกาศความเป็นเจา้ของที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมดทีอ่ยูใ่นส าเนาดงักลา่วไมใ่หไ้ดร้ับผลกระทบ) ทา่นตกลงวา่เนือ้หาจะไมถ่กูท าซ า้ ท าส าเนา สง่ตอ่ ตพีมิพ ์ใชง้าน เผยแพร ่ดดัแปลง เก็บ

รักษา แจกจา่ย เผยแพร ่ สือ่สาร แสดง ใหอ้นุญาต แกไ้ข ตดัทอน เปลีย่นแปลง เชือ่มลงิก ์ หรอืใชท้ัง้หมดหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ในรปูแบบใดๆ โดย

ปราศจากความเห็นชอบจากธนาคารลว่งหนา้โดยชดัแจง้หรอืจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูโ้ฆษณา บรษัิทรว่ม หรอืบคุคลภายนอกอืน่ๆ หากสามารถท าได ้

นอกจากนี ้ ทา่นจะไมใ่สต่วัเชือ่มลงิก ์ (hyperlink) บนเว็บไซตห์รอืการใชบ้รกิารในนีห้รอื ท าเว็บไซตท์ีม่ลีกัษณะ“สะทอ้น” หรอืสรา้งสิง่ทีเ่หมอืนกบั

เว็บไซตห์รอืสว่นใดสว่นหนึง่ขึน้บนเว็บไซตห์รอืเซริฟ์เวอรอ์ืน่ 
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สทิธทิัง้หมดบนเว็บไซตน์ีแ้ละบรกิารในนีแ้ละเนือ้หาทีไ่มไ่ดม้อบใหท้า่นไวอ้ยา่งชดัเจนภายใตข้อ้ก าหนดการใชบ้รกิารหรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ จะถอืวา่ถกูสงวน

สทิธโิดยธนาคารหรอืเป็นของธนาคารหรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูโ้ฆษณา บรษัิทรว่ม หรอืบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตลอดเวลา แลว้แตก่รณี  

คา่บรกิาร 

แมว้า่ในขณะนี ้ ไมม่กีารคดิคา่บรกิารการเขา้เว็บไซตน์ี ้ ทา่นตกลงและรับทราบวา่ธนาคารขอสงวนสทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการคดิคา่บรกิารการเขา้เว็บไซต์

หรอืบรกิารทีอ่าจใหไ้วใ้นนี ้หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ในอนาคต โดยธนาคารจะแจง้คา่บรกิารดงักลา่วใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

นอกเหนอืจากและโดยไมค่ านงึถงึขอ้ก าหนดดงักลา่ว ทา่นตกลงและรับทราบวา่อาจมบีรกิารบางอยา่งในนี ้ ไมว่า่จะใหบ้รกิารอยูใ่นขณะนีห้รอือาจ

ใหบ้รกิารตอ่ไปในอนาคต ทีต่อ้งใหท้า่นลงทะเบยีนกบัธนาคารเพือ่เขา้หรอืใชง้าน ในกรณีดงักลา่ว ทา่นตกลงและยอมรับวา่ธนาคารขอสงวนสทิธแิตเ่พยีง

ผูเ้ดยีวในการคดิคา่บรกิารการลงทะเบยีนดงักลา่วและ/หรอืการเขา้ใชแ้ละการใชบ้รกิารดงักลา่วหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของบรกิาร และเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคด์งักลา่วนี ้ ทา่นจะไดร้ับแจง้ใหท้ราบคา่บรกิารตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง หากม ี เมือ่มกีารลงทะเบยีนและขัน้ตอนการลงทะเบยีนเสร็จสิน้สมบรูณ์ การ

เขา้ใชห้รอืการใชบ้รกิารดงักลา่วของทา่นจะถอืเป็นการตอบรับการใชบ้รกิารทีม่ผีลผกูมดั  

ขอ้มลูความลบั 

ธนาคารมนีโยบายเคารพความลบัของขอ้มลูทีท่า่นไดเ้ปิดเผยไวจ้ากการเขา้เว็บไซตน์ีแ้ละการใชบ้รกิารในนี ้(“ขอ้มลูความลบั”) ดงันัน้ ธนาคารจะไมแ่กไ้ข

หรอืเปิดเผยขอ้มลูความลบัของทา่นเวน้แตจ่ าเป็นตอ้งท าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัต ิกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบั เพือ่ปกป้องสทิธแิละทรัพยส์นิ

ของธนาคาร และการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดการใชบ้รกิารนีเ้พือ่ใหบ้รกิารในนี ้ และเพือ่ตอบโตข้อ้กลา่วหาวา่เนือ้หาไดล้ะเมดิสทิธขิองบคุคลอืน่หรอืตามแตท่ี่

จะไดร้ะบไุวท้ีอ่ ืน่ในขอ้ก าหนดฉบบันี ้

โดยไมค่ านงึถงึขอ้ก าหนดขา้งตน้ ธนาคารอาจเปิดเผยขอ้มลูความลบัของทา่นในบางครัง้ (เฉพาะโดยรวมหรอืทีเ่กีย่วกบัสถติ)ิ แกผู่ใ้หบ้รกิารภายนอก ผู ้

โฆษณา บรษัิทรว่ม บรษัิทในเครอื หรอืฝ่ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ป็นบนัทกึ ขอ้มลูอืน่ๆเกีย่วกบัวธิทีีก่ารทีธ่นาคารดแูลรกัษาขอ้มลูความลบัของทา่นได ้

ระบอุยูใ่นนโยบายความเป็นสว่นตวั  

การเชือ่มลงิกไ์ปยงับคุคลภายนอก 

การเขา้เว็บไซตแ์ละการใชบ้รกิารนี ้ ทา่นจะพบการเชือ่มลงิกไ์ปยังเว็บไซตข์องบคุคลภายนอกซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นความควบคมุของธนาคาร เวน้แตจ่ะไดร้ะบไุว ้

เป็นอืน่ การเชือ่มลงิกเ์หลา่นีใ้ชเ้พือ่อา้งองิเทา่นัน้และไมถ่อืวา่ธนาคารไดเ้ห็นชอบหรอือนุมตัเิว็บไซตด์งักลา่ว ดว้ยเหตนุีธ้นาคารไมต่อ้งรับผดิชอบหรอืรับ

ผดิในการเขา้และการใชเ้ว็บไซตห์รอืขอ้มลูหรอืเนือ้หาทีป่รากฏอยูใ่นเว็บไซตเ์หลา่นัน้ ธนาคารจะไมร่ับผดิชอบการสง่สารหรอืสือ่สารในรปูแบบใดๆ

ระหวา่งทา่นและบคุคลภายนอกทีก่ลา่วถงึหรอืการมสีว่นรว่มของทา่นหรอืการใชข้อ้มลู เนือ้หา บรกิาร หรอืโปรโมชัน่ และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคน์ี ้

ทา่นตกลงทีจ่ะรับผดิชอบทัง้หมดหรอืสว่นใดสว่นหนึง่แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

ขอ้ยกเวน้ความรบัผดิชอบ 

เนือ้หาทัง้หมดบนเว็บไซตแ์ละบรกิารนีไ้ดจั้ดใหไ้วต้ามเกณฑ ์ “ตามทีเ่ป็น” และ “ตามทีจั่ดหาได”้ และมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชอ้า้งองิและเป็นขอ้มลูเทา่นัน้ 

และมใิหถ้อืหรอืเห็นวา่มขี ึน้เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิหรอืทางการคา้หรอืเพือ่เป็นขอ้เสนอหรอืการชกัชวนและ/หรอืการใหค้ าแนะน าทีเ่กีย่วกบัการลงทนุ 

การเงนิ หรอืบรกิารทางธนาคารไมว่า่เวลาใดก็ตาม ดงันัน้ ทา่นจงึควรขอรบัค าแนะน าตลอดเวลาจากผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีนัน้ๆ ทีม่คีวามเป็นอสิระและ

ทา่นควรไดร้ับการพสิจูนร์ับรองเนือ้หาดงักลา่วกอ่นตดัสนิใจใดๆ โดยองิจากเนือ้หาดงักลา่ว 

ขณะทีธ่นาคารพยายามอยา่งทีส่ดุทีจ่ะท าใหแ้น่ใจวา่เนือ้หาในนีห้รอืสว่นหนึง่สว่นใดมคีวามถกูตอ้ง สมบรูณ์ ปรับปรงุใหเ้ป็นปัจจบุนั และเป็นความจรงิมาก

ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ ทา่นรับทราบและตกลงวา่เนือ้หาบางสว่นทีถ่กูสง่หรอืจัดหาใหผ้า่นเว็บไซตนั์น้อาจจัดท าโดยบคุคลภายนอก ดงันัน้ธนาคารจงึไม่

รับรองเนือ้หาดงักลา่ว และธนาคารขอสละสทิธใินความรับผดิชอบทีเ่กดิจากความผดิพลาด การละเวน้ หรอืความไมเ่พยีงพอของเนือ้หาในนีห้รอืสว่นหนึง่

สว่นใด นอกจากนี ้ ธนาคารไมข่อใหก้ารรับรอง ไมว่า่โดยชดัแจง้ โดยนัย หรอืตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การรับรองเพือ่วตัถปุระสงค์

ในทางการคา้ หรอืเพือ่ความเหมาะสมเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดโดยเฉพาะ การไมล่ะเมดิ หรอืการปลอดไวรสั นอกจากนีธ้นาคารยังไมร่ับรองวา่เว็บไซตน์ีแ้ละ

บรกิารในนีแ้ละเนือ้หาจะเป็นไปตามความตอ้งการของทา่น หรอืไมเ่กดิการขดัขอ้ง เป็นไปตามเวลาทีก่ าหนด หรอืมคีวามปลอดภัย 

ทา่นตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการประเมนิวเิคราะหต์า่งๆเมือ่เขา้หรอืใชเ้ว็บไซตน์ี ้ บรกิารในนี ้ และเนือ้หา และทา่นตกลงวา่การเขา้และการใชข้อง

ทา่นนัน้ถอืเป็นความเสีย่งของทา่นเอง 

โดยไมค่ านงึถงึหลกัการทัว่ไปของขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร ธนาคารจะไมร่ับผดิ ไมว่า่เวลาใด ตอ่ทา่นหรอืบคุคลอืน่ส าหรับความเสยีหายหรอืความสญูเสยี

ทีเ่กดิขึน้ (รวมถงึความเสยีหายทางตรง ทางออ้ม ความเสยีหายพเิศษ หรอืทีต่ามมา ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ การสญูเสยีก าไร หรอืการสญูเสยี

โอกาส) ทีเ่กดิจากการสะดดุหรอืความไมพ่รอ้มใชง้านของเว็บไซตน์ี ้การใหบ้รกิารในนี ้และ/หรอืเนือ้หา และ/หรอืการเขา้และการใช ้ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใด 

ยกเวน้การลม่ของระบบซึง่การลม่ดงักลา่วเกดิจากการกระท าโดยตรงของธนาคาร หรอืการประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง หรอืการละทิง้ หรอืการทจุรติ 

หรอืเมือ่การลม่ดงักลา่วเกดิจากธนาคารละเมดิกฎหมายใดทีม่ผีลบงัคบักับธนาคาร หรอืเมือ่ธนาคารไดร้ับแจง้ใหท้ราบถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการลม่ หรอืเกดิ

จากความลา่ชา้หรอืความผดิพลาดในการสง่ตอ่หรอืการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้และการใชเ้ว็บไซตน์ี ้บรกิารในนี ้และเนือ้หา 

การรบัผดิชดใชค้า่เสยีหาย 

ทา่นตกลงรับผดิชดใชเ้ต็มจ านวน แกธ่นาคาร เจา้หนา้ที ่กรรมการ พนักงาน ตวัแทน และผูใ้หบ้รกิารไมใ่หไ้ดร้ับผลกระทบจากความเสยีหาย ความสญูเสยี 

คา่ใชจ้า่ย และคา่ใชจ้า่ย (รวมถงึคา่ใชจ้า่ยและการช าระเงนิทางกฎหมาย) ซึง่ธนาคารอาจไดร้ับหรอืตอ้งรับผดิชอบ ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ที่

เกีย่วขอ้งหรอืเป็นผลจากการละเมดิขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารนี ้
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การสละสทิธ ิ

ในกรณีทีธ่นาคารไมส่ามารถหรอืปฏเิสธทีจ่ะบงัคบัใชข้อ้ก าหนดหรอืด าเนนิการแกไ้ขใดๆภายใตข้อ้ก าหนดการใชบ้รกิารนีไ้มว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม มไิด ้

หมายความวา่ธนาคารไดส้ละสทิธใินการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดหรอืการแกไ้ขใดๆทีเ่หมอืนกนันี ้ หรอืสละสทิธขิองธนาคารในการละเมดิเดยีวกนันีท้ีย่งัด าเนนิ

อยู ่ทีต่ามมา หรอืทีเ่กดิขึน้ภายหลงั หรอืขอ้ก าหนดอืน่ใดในขอ้ก าหนดการเขา้ใชน้ี ้

ขอ้ก าหนดท ัว่ไป  

ธนาคารขอสงวนสทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการแกไ้ขเปลีย่นแปลง (รวมถงึ การจ ากดั แทนที ่หรอืลบ) เว็บไซตน์ี ้บรกิารในนี ้และเนือ้หาหรอืสว่นใดสว่นหนึง่

ของเนือ้หานี ้ รวมถงึยกเลกิหรอืจ ากดัการเขา้ใช ้ และ/หรอืการใชบ้รกิารของทา่นไมว่า่เวลาใดก็ตาม ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ ซึง่ธนาคารเชือ่วา่การแกไ้ข

เปลีย่นแปลงดงักลา่วนัน้ส าคญัหรอืสง่ผลกระทบตอ่การเขา้ใชแ้ละการใชบ้รกิารของทา่น ธนาคารจงึจะแจง้ใหท้า่นทราบถงึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลา่ว

ลว่งหนา้ โดยการประกาศขึน้เว็บไซตอ์ยา่งนอ้ยสามสบิ (30) วนักอ่นทีก่ารแกไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้จะมผีลบงัคบัใช ้ เวน้แตว่า่สถานการณ์นัน้อยูเ่หนอืการ

ควบคมุ ความสามารถ และความพยายามของธนาคาร 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและอ านาจศาล 

โดยไมค่ านงึถงึสถานทีท่ีท่า่นเขา้หรอืพยายามเขา้เว็บไซตน์ีแ้ละ/หรอืบรกิารในนี ้ ทา่นตกลงวา่ขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารนี ้ การด าเนนิการและผลการ

ด าเนนิการภายใตข้อ้ก าหนดการใชบ้รกิารนี ้ การเขา้เว็บไซตน์ีแ้ละการใชบ้รกิารในนี ้ และ/หรอืเนือ้หาและขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้รกิารนัน้จะตอ้ง

อยูภ่ายใตบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย นอกจากนี ้ทา่นตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามและผกูมดัโดยขอบเขตอ านาจของศาลไทย 

การปฏบิตัหินา้ทีข่องธนาคารภายใตข้อ้ก าหนดการใชบ้รกิารจะเป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีม่อียูซ่ ึง่เกีย่วขอ้งกบัเรือ่ง

เดยีวกนันี ้ และไมม่สีว่นใดในขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารทีจ่ะยกเลกิสทิธขิองธนาคารในการปฏบิตัติามค ารอ้งขอของรัฐบาลหรอืระเบยีบขอ้ก าหนดทาง

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึเว็บไซตน์ีแ้ละการใชบ้รกิารในนีห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของเนือ้หาทีไ่ดจั้ดใหห้รอืทีธ่นาคารได ้

จัดหาเพือ่การใชง้านของทา่น 

เอกสารขอ้ก าหนดการใชบ้รกิาร และการประกาศ ขอ้ความ หรอืการสือ่สารใดๆทีใ่หไ้วใ้นรปูแบบอเิล็กทรอนกิสถ์อืเป็นทีย่อมรับในกระบวนการศาลหรอืการ

บรหิารจัดการ โดยองิตามหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดการใชบ้รกิารทีอ่ยูใ่นรปูแบบเอกสาร 


