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1. ขอ้ตกลงทัว่ไป 

1.1 โดยการสมัครใช้บัญชี TMRW ("บัญชี") และบัตรเดบิต TMRW ("บัตรเดบิต") ให้ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับ

ข้อก าหนดและเง่ือนไขฉบับน้ี ("ข้อก ำหนด") 

 

1.2 ข้อก าหนดฉบับน้ีต้องอ่านควบคู่กับ 

(ก) ข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับบัญชีธนาคาร บัตร และบริการต่างๆ โดยท่ัวไป ส าหรับ TMRW ("ข้อก ำหนด

โดยทั่วไป") และ 

(ข) ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารหรือสัญญาอื่นใดซ่ึงว่าด้วยความสัมพันธ์ของท่านกับธนาคาร 

เอกสารใน (ก) และ (ข) ข้างต้น รวมเรียกว่า "ข้อก ำหนดอื่นๆ" 

 

1.3 เว้นแต่มีการก าหนดนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในข้อก าหนดฉบับน้ี ค านิยามท่ีใช้ในข้อก าหนดฉบับน้ี ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดใน

ข้อก าหนดท่ัวไปทุกประการ 

 

1.4 ข้อก าหนดฉบับน้ีและขอ้ก าหนดอื่นๆ ใช้บังคับกับการใช้บัญชีและบัตรเดบิต ตลอดจนบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีและ

บัตรเดบิต ซ่ึงธนาคารจัดหาให้แก่ท่าน 

 

1.5 ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งกัน ข้อก าหนดฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้เหนือข้อก าหนดอื่นๆ เพียงเท่าท่ีจ าเป็นในการบังคับตาม

ข้อก าหนดฉบับน้ี 

 

2. บญัชีและบรกิำร 

2.1 เพ่ือท่ีจะมีสิทธิขอเปิดบัญช ีท่านต้องเป็นพลเมืองไทยและมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

 

2.2 บัญชีประกอบด้วย (ก) บัญชี TMRW Everyday และ (ข) บัญชี TMRW Savings โดยบัญช ีTMRW Everyday และ

บัญชี TMRW Savings จะถูกเปิดพร้อมกันเม่ือท่านขอสมัครเปิดบัญชี 

 

2.3 บัญชีอยู่ในสกุลเงินบาทไทย 

 

2.4 สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่าน้ัน ผ่านช่องทาง TMRW Application (ไม่อนุญาตส าหรับการเปิดบัญชีร่วม บัญชี 

“เพ่ือ” และบัญชี “โดย”) 

 

2.5 บัญชีจะต้องมาพร้อมกับบัตรเดบิตท่ีธนาคารออก และเชื่อมโยงกับบัญชี TMRW Everyday ของท่าน 

 

บัญชี TMRW Everyday 

2.6 ท่านสามารถถอนเงิน โอนเงิน (เช่น ผ่านระบบการช าระเงินระหว่างธนาคารแห่งชาติของประเทศไทย ("พร้อมเพย์") และช าระ

เงินตามใบแจ้งหน้ี เข้าและออกจากบัญชี TMRW Everyday ของท่าน 
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บัญชี TMRW Savings 

2.7 เงินในบัญชี TMRW Savings ของท่านสามารถโอนไปยังบัญชี TMRW Everyday ของท่านเท่าน้ัน นอกจากน้ันแล้ว ท่านไม่

สามารถเบิกถอนเงิน โอนเงิน หรือท าการช าระเงินตามใบแจ้งหน้ีจากบัญชี TMRW Savings ของท่านได ้

 

2.8 การฝากเข้าบัญชี TMRW Savings สามารถท าได้โดยการโอนรายคร้ังจากบัญชี TMRW Everyday ไม่เกิน 1 คร้ังต่อวัน 

 

2.9 ธนาคารสงวนสิทธิในการปฏิเสธ และ/หรือไม่ให้ดอกเบ้ียส าหรับการฝากเงินหรือการโอนเงินเข้าบัญชี TMRW Savings ของ

ท่าน จากบัญชีอื่นใดท่ีมิใช่บัญชี TMRW Everyday และท่านต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องใดๆ 

 

2.10 บัญชี TMRW Savings ของท่านจะไม่เชื่อมโยงกับบัตรเดบิต 

 

2.11 บัญชี TMRW Savings ของท่านไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบพร้อมเพย์ 

 

3. ค่ำธรรมเนยีม 

3.1 หากบัญชี TMRW Everyday ไม่มีรายการเคลื่อนไหว เกินกว่า 365 วันขึ้นไป และมียอดคงเหลอืต ่ากว่าท่ีธนาคารก าหนด 

บัญชีจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีไม่เคลื่อนไหวตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัญชีไม่

เคลื่อนไหวส าหรับบัญชี TMRW Savings 

 

3.2 หากธนาคารไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับบัตรเดบิตเป็นรายปี โดยค่าธรรมเนียมรายปี

ส าหรับปีแรกจะถูกหักจากบัญชี TMRW Everyday ของท่านโดยอัตโนมัติ ดังตอ่ไปน้ี 

(ก) หากบัตรเดบิตน้ันได้ออกระหว่างวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 27 ของเดือน ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกแสดงอยู่ในใบแจ้งยอด

บัญชีของเดือนถัดไป (ยกตัวอย่างเช่น หากบัตรเดบิตได้ออกในวันท่ี 27 มกราคม ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับปีน้ันจะถูก

แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเดบิตของเดือนกุมภาพันธ์) และ 

(ข) หากบัตรเดบิตน้ันได้ออกหลังวันท่ี 27 ของเดือน ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกแสดงอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีของสอง

เดือนถัดไป (ยกตัวอย่างเช่น หากบัตรเดบิตได้ออกในวันท่ี 28 มกราคม ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับปีน้ัน จะถูกแสดงอยู่

ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเดบิตของเดือนมีนาคม) 

ในการหักค่าธรรมเนียมรายปีคร้ังต่อไป จะนับจากวันครบรอบหน่ึงปีของวันท่ีมีการหักค่าธรรมเนียมรายปีคร้ังแรก ใน

กรณีท่ีบัญชี TMRW Everyday ของท่านมีเงินไม่เพียงพอ ธนาคารจะด าเนินการหักค่าธรรมเนียมรายปีจากบัญชี 

TMRW Everyday ของท่านในแต่ละสัปดาห์จนกระท่ังท าการหักเช่นว่าน้ันส าเร็จ โปรดอ้างอิง [คู่มือค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการส าหรับ TMRW] ส าหรับค่าธรรมเนียมรายปี 

3.3 จ านวนค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับบัญชีและบัตรเดบิตสามารถตรวจสอบได้ท่ี [คู่มือค่าธรรมเนียมและค่าบริการส าหรับ 

TMRW] จ านวนค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีพึงช าระจะถูกก าหนดโดยธนาคาร และ/หรือเปลี่ยนแปลงโดยธนาคาร โดยจะเป็นไป

ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้บังคับ 

4. ดอกเบีย้ 

4.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียในอัตราท่ีธนาคารก าหนด ส าหรับยอดเจ้าหน้ี (credit balance) ในบัญชี TMRW Everyday และ

บัญชี TMRW Savings ของท่าน และธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวเป็นคร้ังคราว โดยจะเป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีใช้บังคับ 
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4.2 ดอกเบ้ียส าหรับบัญชี TMRW Everyday และบัญชี TMRW Savings จะถูกค านวณ ณ สิ้นวันของแต่ละวัน จากยอดเงิน

คงเหลือ ณ สิ้นวันแต่ละยอด และจะสะสมเป็นรายวัน ดอกเบ้ียจะถูกน าเข้าบัญชีในวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน 

 

4.3 เพ่ือท่ีจะรับดอกเบ้ียส าหรับบัญชีของท่าน บัญชีของท่านต้องสมบูรณ์ ยังคงอยู่ และมีสถานะท่ีดีตลอดเวลาตามท่ีธนาคาร

ก าหนด 

 

5. กำรคุม้ครองเงนิฝำก 

เงินฝากน้ีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นจ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนด ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ 

บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศ และบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศเพ่ือการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และกฎหมายว่าด้วยเงินฝากท่ีมีอนุพันธ์แฝง 

 

6. กำรปิดบญัช ี

6.1 ท่านสามารถปิดบัญชีได้ท่ีสาขาแห่งใดแห่งหน่ึงของธนาคารในประเทศไทยเท่าน้ัน 

 

6.2 ในการปิดบัญชี ท่านจะต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี 1 : โอนเงินท้ังหมดจากบัญชี TMRW Savings ของท่านไปยังบัญชี TMRW Everyday ของท่าน และ 

ขั้นตอนท่ี 2 : ถอนเงินท้ังหมดจากบัญชี TMRW Everyday ของท่าน 

 

6.3 บัญชี TMRW Everyday และบัญชี TMRW Savings จะต้องถูกปิดพร้อมกัน และบัตรเดบิตจะต้องถูกยกเลิกในเวลา

เดียวกัน 

 

6.4 ท่านสามารถแจ้งธนาคารเพ่ือยกเลิกสัญญาใช้บัตรเดบิตเม่ือใดก็ได้ และมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายปีตาม

ส่วนของระยะเวลาท่ียังไม่ได้ใช้บริการ (หากมี) 

 

7. ธนาคารอาจเสนอแผนสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคล (personalised Privilege Schemes) ส าหรับบัตรเดบิตหรือบัญชีเป็นคร้ังคราว 

 

8. ธนาคารจะไม่ออกใบแจ้งรายการใช้บัตรเดบิต ใบแจ้งยืนยันใดๆ หรือสมุดบัญชี ในรูปแบบเอกสารส าหรับบัญชีและบัตรเดบิต ท่านสามารถ

ตรวจสอบและดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบัญชีและบัตรเดบิตของท่านได้ผ่านทางบริการดิจิทัลของธนาคาร เท่าน้ัน 

เว้นแต่ท่านแจ้งแก่ธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพ่ือขอใบแจ้งรายการใช้บัตรเดบิตในรูปแบบเอกสารส าหรับ

บัญชีและบัตรเดบิต 

 

9. ในกรณีท่ีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องของข้อก าหนดฉบับน้ี และ/หรือ

ข้อก าหนดอื่นๆ ในการใช้บัตรเดบิต อัตราดอกเบ้ีย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการบริการใดๆ ค่าใช้จ่ายหรือข้อก าหนดใดๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิต ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนซ่ึงมีผลกระทบต่อการใช้บริการของท่าน เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการทางการเงินท่ีสอดคล้องกับต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์

ของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงวันครบก าหนดช าระหน้ี ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างน้อย 30 วันก่อนการ

เปลี่ยนแปลงน้ันจะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีท่ีอาจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญแก่ธนาคาร เช่น กรณีท่ีธนาคารตรวจพบการทุจริต 
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กรณีท่ีท่านผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ธนาคารเพียงแต่แจ้งการ

เปลี่ยนแปลงหรือแจ้งการด าเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบภายหลังได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น  

ท้ังน้ี การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวรรคก่อน ไม่รวมถึงกรณีท่ีธนาคารจะต้องด าเนินการตาม

กฎหมายหรือตามค าสั่งศาลหรือหน่วยงานของรัฐ  

กรณีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการท่ีส่งผลให้ท่านเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพ่ิมเติม เช่น การเพ่ิมวงเงินบัตรเดบิต 

บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจ้งข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ จากรูปแบบเดิมมาอยู่ในรูปแบบ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านมีสิทธิจะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกรณีท่ีท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

ดังกล่าว ท่านจะต้องด าเนินการให้ความยินยอมการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบตามท่ีธนาคารก าหนด 

 

10. ไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรเดบิตชั่วคราวทางศูนย์บริการลูกค้าหรือโดยวิธีหรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารอนุญาตและ

ก าหนดโดยธนาคาร และธนาคารจะระงับการให้บริการบัตรเดบิตของท่านภายในระยะเวลาไม่เกินห้านาทีนับแต่เวลาท่ีธนาคารได้รับแจ้ง ท่านตก

ลงท่ีจะรับผิดชอบในรายการท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นบนบัตรเดบิตก่อนการระงับการใช้บัตรเดบิตชั่วคราวน้ัน ท้ังน้ี ท่านยังคงต้องรับผิดชอบใน

รายการท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นบนบัตรเดบิตภายหลังการระงับการใช้บัตรเดบิตชั่วคราว หากธนาคารจะพิสูจน์ได้ว่ารายการท่ีเกิดขึ้นเป็นการกระท า

ของท่านเอง 

 

11. ในกรณีท่ีท่านช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการ โดยการแจ้งหมายเลขบัตรเดบิตด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้

ให้บริการ ท่านตกลงดังต่อไปน้ี 

(ก) หากท่านทักท้วงว่าท่านไม่ได้เป็นผู้สั่งซ้ือสินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าว ธนาคารจะระงับ

การเรียกเก็บเงินจากท่านทันที หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้วธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านทันที (แลว้แต่กรณี) ท่านตกลงว่า 

ธนาคารยังมีสิทธิเรียกคืนเงินจ านวนน้ันจากท่านในภายหลังหากธนาคารพิสูจน์ได้ว่าภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นเป็นการกระท าของท่านเอง 

(ข) ธนาคารจะระงับการเรียกเก็บเงินจากท่าน หรือในกรณีท่ีเรียกเก็บเงินไปแล้วจะคืนเงินให้กับท่าน (แล้วแต่กรณ)ี โดยเป็นไปตาม

ข้อ 11 (ค) หากท่านแจ้งต่อธนาคารดังต่อไปน้ี 

(กก) ท่านสามารถขอยกเลิกการซ้ือสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันท่ีสั่งซ้ือ หรือขอรับ

บริการ หรือ 

(ขข) ท่านขอยกเลิกการซ้ือสินค้าหรือรับบริการภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันถึงก าหนดการส่งมอบสินค้าหรือ

บริการ ในกรณีท่ีมีการก าหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านพิสูจน์ได้ว่า (1) ท่าน

ไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือ (2) ได้รับแต่ไมต่รงตามก าหนดเวลา หรือ (3) ได้รับแล้วแตไ่ม่ครบถ้วน หรือ

ช ารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

(ค) ส าหรับการคืนเงินให้กับท่าน ตามข้อ 11 ให้เป็นไปดังน้ี (ข) 

(กก) หากเป็นการสั่งซ้ือสินค้าหรือบริการภายในประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านภายในระยะเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่

วันท่ีท่านแจ้ง 

(ขข) หากเป็นการสั่งซ้ือสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ ธนาคารจะคืนเงินให้กับท่านภายในระยะเวลาหกสิบวัน 

นับตั้งแต่วันท่ีท่านแจ้ง 

12. นอกเหนือจากท่ีกล่าวไปข้างต้น ข้อสัญญาซ่ึงธนาคารต้องระบุในสัญญาท่ีธนาคารในฐานะผู้ประกอบธุรกิจท ากับท่านในฐานะผู้บริโภค 

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลบังคับใช้อยู่ปัจจุบัน 

รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดฉบับน้ีด้วย 


