
โปรดอา่นและท าความเข้าใจข้อตกลงและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ระบขุ้อก าหนดเก่ียวกบัการเข้าเว็บไซต์ (ตอ่ไปนีเ้รียกโดยรวมวา่ “เวบ็ไซต์”) 

และการใช้บริการตามที่ระบใุนท่ีนี ้(ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริการ”) ในการเข้าเว็บไซต์นีแ้ละ/หรือใช้บริการตามที่ระบใุนนี ้ทา่นตกลงที่จะปฏิบตัิตาม

ข้อตกลงและเง่ือนไขเหลา่นี ้หากทา่นไมย่อมรับข้อตกลงและเง่ือนไขใดๆหรือทัง้หมดนี ้ทา่นต้องยกเลกิการเข้าเว็บไซต์และ/หรือการใช้บริการท่ี

ระบใุนนีโ้ดยทนัที 

ข้อมลูทัว่ไป 

เว็บไซต์นีแ้ละบริการท่ีระบดุ าเนนิการ บริหารจดัการ ตดิตามดแูลและจดัท าโดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดัมหาชน (”ธนาคาร”) และผู้

ให้บริการภายนอก การเข้าเว็บไซต์และการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการใช้บริการ ซึง่รวมถึงการแก้ไขเพิม่เตมิและนโยบายการ

ด าเนินงานอื่นๆ ซึง่ธนาคารอาจก าหนดขึน้เพิม่เตมิเป็นครัง้คราวตามดลุยพินิจของธนาคารแตเ่พียงผู้ เดียว 

นอกจากนี ้ธนาคารขอสงวนสทิธิและดลุยพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวในการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดการใช้บริการเป็นครัง้คราว ธนาคารจะแจ้ง

ให้ทา่นทราบถึงการแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วลว่งหน้า โดยการประกาศแจ้งบนเว็บไซต์อยา่งน้อยสามสบิ (30) วนัก่อนท่ีการแก้ไข

เปลีย่นแปลงดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใช้และหลงัจากนัน้การใช้บริการของทา่นภายหลงัการแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะถือเป็นการตอบรับการ

ใช้บริการตามที่ได้มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง  

โดยไมค่ านงึถึงข้อก าหนดอื่นใดทีร่ะบไุว้ ณ ท่ีนี ้ทา่นตกลงและรับทราบวา่แม้วา่ข้อก าหนดการใช้บริการนีจ้ะควบคมุการเข้าเว็บไซต์และการใช้

บริการ การใช้บริการดงักลา่วต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการสมคัรและการใช้เว็บไซต์และบริการ ดงันัน้ 

จ าเป็นต้องอา่นข้อก าหนดการใช้บริการนีร่้วมกบัข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาดงักลา่วตามที่สามารถน ามาใช้บงัคบัได้ หากมีข้อขดัแย้ง

ใดๆระหวา่งข้อก าหนดการใช้บริการและข้อก าหนดเง่ือนไขของสญัญาดงักลา่ว  จะต้องถือและปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญา

ดงักลา่ว 

 

หากมคี าถามทีเ่ก่ียวข้องกบัข้อก าหนดการใช้บริการ  สามารถตดิตอ่ได้ที่ CIMB Thai Care Center 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) – CIMB Thai Care Center  

44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท์: 0-2626-7777 

โทรสาร: 0-2626-7770 

อีเมล์: cimbthai.carecenter@cimbthai.com 

 

การด าเนินการของทา่น 

ทา่นตกลงวา่การเข้าเว็บไซต์นีแ้ละการใช้บริการจะต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และทา่นต้องไม่

พยายามหรือชว่ยเหลอืผู้อื่นไมว่า่เวลาใดในการสง่เนือ้หา ข้อมลู การสือ่สาร และ/หรือขา่วสาร (“เนือ้หา”) ผา่นเว็บไซต์นีห้รือการใช้บริการในนี ้



โดยเป็นเนือ้หาที่ก้าวร้าว หมิ่นประมาท ละเมดิสทิธิของบคุคลอื่น ซึง่ถือเป็นการกระท าความผิดทางอาญาหรือท าให้เกิดความรับผิดทางแพง่ 

เนือ้หาที่สง่เสริมการเหยียดเชือ้ชาติ ความเกลยีดชงั มีรูปภาพลามกหรืออนาจาร มีไวรัสหรือไฟล์อนัตราย และ/หรือขดักบัศีลธรรมและความ

ถกูต้อง นอกจากนีท้า่นยงัตกลงทีจ่ะไมเ่จาะข้อมลูหรือพยายามเข้าเว็บไซต์นีแ้ละใช้บริการในนีโ้ดยไมไ่ด้รับอนญุาต ขดัขวางมาตรการการ

รักษาความปลอดภยัของข้อมลู หรือให้ข้อมลูซึง่ไมถ่กูต้องหรือเป็นเท็จ และ/หรือใช้เว็บไซต์นีแ้ละใช้บริการในทางที่ผิดหรือมิชอบ หากท่านพบ

หรือสงสยัวา่มีการกระท าเหลา่นีเ้กิดขึน้ ทา่นต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยทนัที และหากไมส่ามารถแจ้งหรือแจ้งได้ลา่ช้า ทา่นอาจต้อง

รับผิดชอบจากการกระท าการดงักลา่ว 

ธนาคารไมจ่ าเป็นต้องติดตามหรือตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้บริการ อยา่งไรก็ตามธนาคารอาจติดตามหรือตรวจสอบเป็นครัง้คราว

เพื่อวตัถปุระสงค์ของธนาคารเอง หรือเมื่อธนาคารต้องด าเนินการตามที่ระบใุนข้อก าหนดการใช้บริการนี ้ในการติดตามหรือตรวจสอบนี ้

ธนาคารขอสงวนสทิธิในการแก้ไขหรือลบเนือ้หาซึง่ฝ่าฝืนข้อก าหนดการใช้บริการนีโ้ดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้าและไมต้่องรับผิดชอบแตอ่ยา่งใด 

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

ทา่นตกลงวา่เนือ้หาซึง่รวมถงึภาพกราฟฟิก ข้อความ งานเขียน ดนตรี เสยีง ภาพถา่ย รูปภาพ ศิลปะ วิดีโอ และงานมลัติมีเดียอื่นๆ หรือสิง่ใดๆ

ข้างต้นรวมกนัท่ีปรากฏบนเว็บไซต์และบริการของธนาคารได้รับการปกป้องตลอดเวลาซึง่เนือ้หาดงักลา่วมีลขิสทิธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการ สทิธิบตัร และทรัพย์สนิทางปัญญา หรือสทิธิความเป็นเจ้าของ เป็นของธนาคารแตเ่พยีงผู้ เดียวหรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้

โฆษณา บริษัทร่วม หรือบคุคลภายนอก ตามแตก่รณี 

ขณะที่ทา่นอาจดาวน์โหลดส าเนาหนึง่ (1) ฉบบัส าหรับใช้สว่นตวัและไมใ่ช่เพ่ือการพาณิชย์ (โดยทา่นต้องดแูลลขิสทิธ์ิและประกาศความเป็น

เจ้าของที่เก่ียวข้องทัง้หมดที่อยูใ่นส าเนาดงักลา่วไมใ่ห้ได้รับผลกระทบ) ทา่นตกลงวา่เนือ้หาจะไมถ่กูท าซ า้ ท าส าเนา สง่ตอ่ ตีพิมพ์ ใช้งาน 

เผยแพร่ ดดัแปลง เก็บรักษา แจกจ่าย เผยแพร่ สือ่สาร แสดง ให้อนญุาต แก้ไข ตดัทอน เปลีย่นแปลง เช่ือมลงิก์ หรือใช้ทัง้หมดหรือสว่นใด

สว่นหนึง่ในรูปแบบใดๆ โดยปราศจากความเห็นชอบจากธนาคารลว่งหน้าโดยชดัแจ้งหรือจากผู้ให้บริการภายนอก ผู้ โฆษณา บริษัทร่วม หรือ

บคุคลภายนอกอื่นๆ หากสามารถท าได้ 

นอกจากนี ้ทา่นจะไมใ่สต่วัเช่ือมลงิก์ (hyperlink) บนเว็บไซต์หรือการใช้บริการในนีห้รือ ท าเว็บไซต์ที่มีลกัษณะ“สะท้อน” หรือสร้างสิง่ที่

เหมือนกบัเว็บไซต์หรือสว่นใดสว่นหนึง่ขึน้บนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น 

สทิธิทัง้หมดบนเว็บไซต์นีแ้ละบริการในนีแ้ละเนือ้หาที่ไมไ่ด้มอบให้ทา่นไว้อยา่งชดัเจนภายใต้ข้อก าหนดการใช้บริการหรือข้อตกลงอื่นๆ จะถือ

วา่ถกูสงวนสทิธิโดยธนาคารหรือเป็นของธนาคารหรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้ โฆษณา บริษัทร่วม หรือบคุคลภายนอกทีเ่ก่ียวข้องตลอดเวลา 

แล้วแตก่รณี  

 

คา่บริการ 

แม้วา่ในขณะนี ้ไมม่กีารคิดคา่บริการการเข้าเว็บไซต์นี ้ทา่นตกลงและรับทราบวา่ธนาคารขอสงวนสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการคิดคา่บริการการ

เข้าเว็บไซต์หรือบริการท่ีอาจให้ไว้ในนี ้หรือสว่นใดสว่นหนึง่ในอนาคต โดยธนาคารจะแจ้งคา่บริการดงักลา่วให้ทา่นทราบลว่งหน้า 

 



นอกเหนือจากและโดยไมค่ านงึถงึข้อก าหนดดงักลา่ว ทา่นตกลงและรับทราบวา่อาจมีบริการบางอยา่งในนี ้ไมว่า่จะให้บริการอยูใ่นขณะนีห้รือ

อาจให้บริการตอ่ไปในอนาคต ที่ต้องให้ทา่นลงทะเบียนกบัธนาคารเพื่อเข้าหรือใช้งาน ในกรณีดงักลา่ว ทา่นตกลงและยอมรับวา่ธนาคารขอ

สงวนสทิธิแตเ่พยีงผู้ เดียวในการคิดคา่บริการการลงทะเบียนดงักลา่วและ/หรือการเข้าใช้และการใช้บริการดงักลา่วหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของ

บริการ และเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่วนี ้ทา่นจะได้รับแจ้งให้ทราบคา่บริการตา่งๆที่เก่ียวข้อง หากมี เมื่อมีการลงทะเบียนและ

ขัน้ตอนการลงทะเบียนเสร็จสิน้สมบรูณ์ การเข้าใช้หรือการใช้บริการดงักลา่วของทา่นจะถือเป็นการตอบรับการใช้บริการท่ีมีผลผกูมดั  

ข้อมลูความลบั 

ธนาคารมีนโยบายเคารพความลบัของข้อมลูที่ทา่นได้เปิดเผยไว้จากการเข้าเว็บไซต์นีแ้ละการใช้บริการในนี ้(“ข้อมลูความลบั”) ดงันัน้ 

ธนาคารจะไมแ่ก้ไขหรือเปิดเผยข้อมลูความลบัของทา่นเว้นแตจ่ าเป็นต้องท าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ กฎหมาย และระเบยีบ

ข้อบงัคบั เพื่อปกป้องสทิธิและทรัพย์สนิของธนาคาร และการบงัคบัใช้ข้อก าหนดการใช้บริการนีเ้พือ่ให้บริการในนี ้และเพื่อตอบโต้ข้อกลา่วหา

วา่เนือ้หาได้ละเมิดสทิธิของบคุคลอื่นหรือตามแตท่ีจ่ะได้ระบไุว้ที่อืน่ในข้อก าหนดฉบบันี ้

โดยไมค่ านงึถึงข้อก าหนดข้างต้น ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมลูความลบัของทา่นในบางครัง้ (เฉพาะโดยรวมหรือทีเ่ก่ียวกบัสถิติ) แก่ผู้ให้บริการ

ภายนอก ผู้ โฆษณา บริษัทร่วม บริษัทในเครือ หรือฝ่ายอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นบนัทกึ ข้อมลูอื่นๆเก่ียวกบัวิธีที่การท่ีธนาคารดูแลรักษาข้อมลู

ความลบัของทา่นได้ระบอุยูใ่นนโยบายความเป็นสว่นตวั  

การเช่ือมลงิก์ไปยงับคุคลภายนอก 

การเข้าเว็บไซต์และการใช้บริการนี ้ทา่นจะพบการเช่ือมลงิก์ไปยงัเว็บไซต์ของบคุคลภายนอกซึง่ไมไ่ด้อยูใ่นความควบคมุของธนาคาร เว้นแต่

จะได้ระบไุว้เป็นอื่น การเช่ือมลงิก์เหลา่นีใ้ช้เพื่ออ้างองิเทา่นัน้และไมถื่อวา่ธนาคารได้เห็นชอบหรืออนมุตัิเว็บไซต์ดงักลา่ว ด้วยเหตนุีธ้นาคารไม่

ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในการเข้าและการใช้เว็บไซต์หรือข้อมลูหรือเนือ้หาที่ปรากฏอยูใ่นเว็บไซต์เหลา่นัน้ ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบการสง่

สารหรือสือ่สารในรูปแบบใดๆระหวา่งทา่นและบคุคลภายนอกที่กลา่วถงึหรือการมีสว่นร่วมของทา่นหรือการใช้ข้อมูล เนือ้หา บริการ หรือ

โปรโมชัน่ และเพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์นี ้ทา่นตกลงที่จะรับผิดชอบทัง้หมดหรือสว่นใดสว่นหนึง่แตเ่พยีงผู้ เดียว 

ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ 

เนือ้หาทัง้หมดบนเว็บไซต์และบริการนีไ้ด้จดัให้ไว้ตามเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามทีจ่ดัหาได้” และมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและเป็น

ข้อมลูเทา่นัน้ และมใิห้ถือหรือเหน็วา่มีขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าหรือเพื่อเป็นข้อเสนอหรือการชกัชวนและ/หรือการให้

ค าแนะน าที่เก่ียวกบัการลงทนุ การเงิน หรือบริการทางธนาคารไมว่า่เวลาใดก็ตาม ดงันัน้ ทา่นจึงควรขอรับค าแนะน าตลอดเวลาจาก

ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพนัน้ๆ ที่มีความเป็นอิสระและทา่นควรได้รับการพิสจูน์รับรองเนือ้หาดงักลา่วกอ่นตดัสนิใจใดๆ โดยองิจากเนือ้หาดังกลา่ว 

 

ขณะที่ธนาคารพยายามอยา่งที่สดุที่จะท าให้แนใ่จวา่เนือ้หาในนีห้รือสว่นหนึง่สว่นใดมีความถกูต้อง สมบรูณ์ ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนั และเป็น

ความจริงมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ ทา่นรับทราบและตกลงวา่เนือ้หาบางสว่นท่ีถกูสง่หรือจดัหาให้ผา่นเว็บไซต์นัน้อาจจดัท าโดย

บคุคลภายนอก ดงันัน้ธนาคารจงึไมรั่บรองเนือ้หาดงักลา่ว และธนาคารขอสละสทิธิในความรับผิดชอบท่ีเกิดจากความผิดพลาด การละเว้น 

หรือความไมเ่พียงพอของเนือ้หาในนีห้รือสว่นหนึง่สว่นใด นอกจากนี ้ธนาคารไมข่อให้การรับรอง ไมว่า่โดยชดัแจ้ง โดยนยั หรือตามกฎหมาย 

ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การรับรองเพื่อวตัถปุระสงค์ในทางการค้า หรือเพื่อความเหมาะสมเพือ่วตัถปุระสงค์ใดโดยเฉพาะ การไมล่ะเมิด 



หรือการปลอดไวรัส นอกจากนีธ้นาคารยงัไมรั่บรองวา่เว็บไซต์นีแ้ละบริการในนีแ้ละเนือ้หาจะเป็นไปตามความต้องการของทา่น หรือไมเ่กิด

การขดัข้อง เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด หรือมีความปลอดภยั 

ทา่นต้องรับผิดชอบแตเ่พียงผู้เดียวในการประเมินวิเคราะห์ตา่งๆเมือ่เข้าหรือใช้เว็บไซต์นี ้บริการในนี ้และเนือ้หา และทา่นตกลงวา่การเข้าและ

การใช้ของทา่นนัน้ถือเป็นความเสีย่งของทา่นเอง 

โดยไมค่ านงึถึงหลกัการทัว่ไปของข้อก าหนดการใช้บริการ ธนาคารจะไมรั่บผิด ไมว่า่เวลาใด ตอ่ทา่นหรือบคุคลอื่นส าหรับความเสยีหายหรือ

ความสญูเสยีที่เกิดขึน้ (รวมถึงความเสยีหายทางตรง ทางอ้อม ความเสยีหายพิเศษ หรือที่ตามมา ความสญูเสยีทางเศรษฐกิจ การสญูเสยี

ก าไร หรือการสญูเสยีโอกาส) ท่ีเกิดจากการสะดดุหรือความไมพ่ร้อมใช้งานของเว็บไซต์นี ้การให้บริการในนี ้และ/หรือเนือ้หา และ/หรือการเข้า

และการใช้ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ยกเว้นการลม่ของระบบซึง่การลม่ดงักลา่วเกิดจากการกระท าโดยตรงของธนาคาร หรือการประมาทเลนิเลอ่

อยา่งร้ายแรง หรือการละทิง้ หรือการทจุริต หรือเมื่อการลม่ดงักลา่วเกิดจากธนาคารละเมิดกฎหมายใดทีม่ีผลบงัคบักบัธนาคาร หรือเมื่อ

ธนาคารได้รับแจ้งให้ทราบถงึโอกาสที่จะเกิดการลม่ หรือเกิดจากความลา่ช้าหรือความผิดพลาดในการสง่ตอ่หรือการสือ่สารท่ีเก่ียวข้องกบัการ

เข้าและการใช้เว็บไซต์นี ้บริการในนี ้และเนือ้หา 

การรับผิดชดใช้คา่เสยีหาย 

ทา่นตกลงรับผิดชดใช้เต็มจ านวน แก่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน ตวัแทน และผู้ให้บริการไมใ่ห้ได้รับผลกระทบจากความเสยีหาย 

ความสญูเสยี คา่ใช้จา่ย และคา่ใช้จ่าย (รวมถงึคา่ใช้จ่ายและการช าระเงินทางกฎหมาย) ซึง่ธนาคารอาจได้รับหรือต้องรับผิดชอบ ไมว่า่

โดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เก่ียวข้องหรือเป็นผลจากการละเมดิข้อก าหนดการใช้บริการนี ้

การสละสทิธิ 

ในกรณีที่ธนาคารไมส่ามารถหรือปฏิเสธที่จะบงัคบัใช้ข้อก าหนดหรือด าเนินการแก้ไขใดๆภายใต้ข้อก าหนดการใช้บริการนีไ้มว่า่ด้วยเหตผุลใด

ก็ตาม มิได้หมายความวา่ธนาคารได้สละสทิธิในการบงัคบัใช้ข้อก าหนดหรือการแก้ไขใดๆที่เหมือนกนันี ้หรือสละสทิธิของธนาคารในการ

ละเมิดเดียวกนันีท้ี่ยงัด าเนินอยู ่ที่ตามมา หรือที่เกิดขึน้ภายหลงั หรือข้อก าหนดอื่นใดในข้อก าหนดการเข้าใช้นี ้

ข้อก าหนดทัว่ไป  

ธนาคารขอสงวนสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในการแก้ไขเปลีย่นแปลง (รวมถงึ การจ ากดั แทนที่ หรือลบ) เว็บไซต์นี ้บริการในนี ้และเนือ้หาหรือสว่นใด

สว่นหนึง่ของเนือ้หานี ้รวมถึงยกเลกิหรือจ ากดัการเข้าใช้ และ/หรือการใช้บริการของทา่นไมว่า่เวลาใดก็ตาม ตามที่กลา่วข้างต้น ซึง่ธนาคาร

เช่ือวา่การแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วนัน้ส าคญัหรือสง่ผลกระทบตอ่การเข้าใช้และการใช้บริการของทา่น ธนาคารจึงจะแจ้งให้ทา่นทราบถึง

การแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วลว่งหน้า โดยการประกาศขึน้เว็บไซต์อยา่งน้อยสามสบิ (30) วนัก่อนท่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงนัน้จะมีผลบงัคบั

ใช้ เว้นแตว่า่สถานการณ์นัน้อยูเ่หนือการควบคมุ ความสามารถ และความพยายามของธนาคาร 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัและอ านาจศาล 

โดยไมค่ านงึถึงสถานท่ีที่ทา่นเข้าหรือพยายามเข้าเว็บไซต์นีแ้ละ/หรือบริการในนี ้ทา่นตกลงวา่ข้อก าหนดการใช้บริการนี ้การด าเนินการและผล

การด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดการใช้บริการนี ้การเข้าเว็บไซต์นีแ้ละการใช้บริการในนี ้และ/หรือเนือ้หาและข้อขดัแย้งที่เกิดขึน้จากการใช้

บริการนัน้จะต้องอยูภ่ายใต้บงัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย นอกจากนี ้ทา่นตกลงที่จะปฏิบตัิตามและผกูมดัโดยขอบเขต

อ านาจของศาลไทย 



 

การปฏิบตัิหน้าที่ของธนาคารภายใต้ข้อก าหนดการใช้บริการจะเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ กฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัท่ีมีอยูซ่ึง่เก่ียวข้อง

กบัเร่ืองเดียวกนันี ้และไมม่ีสว่นใดในข้อก าหนดการใช้บริการท่ีจะยกเลกิสิทธิของธนาคารในการปฏิบตัิตามค าร้องขอของรัฐบาลหรือระเบียบ

ข้อก าหนดทางกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการเข้าถึงเว็บไซต์นีแ้ละการใช้บริการในนีห้รือที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาหรือสว่นใดสว่นหนึง่ของเนือ้หาที่ได้

จดัให้หรือที่ธนาคารได้จดัหาเพื่อการใช้งานของทา่น 

 

เอกสารข้อก าหนดการใช้บริการ และการประกาศ ข้อความ หรือการสือ่สารใดๆทีใ่ห้ไว้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ถือเป็นท่ียอมรับในกระบวนการ

ศาลหรือการบริหารจดัการ โดยองิตามหรือเก่ียวข้องกบัข้อก าหนดการใช้บริการท่ีอยูใ่นรูปแบบเอกสาร 


