ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร K SME DIGIBIZ
ผูใ้ ช้บริการตกลงใช้บริการ K SME DIGIBIZ หรือชื่ออื่นที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนำคำร”) พิจารณาเปลี่ยนแปลง
ตามที่ธนาคารเห็นสมควร (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริกำร K SME DIGIBIZ”) กับธนาคาร โดยในการใช้บริการ K SME DIGIBIZ
ผูใ้ ช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องของผูใ้ ช้บริการ เพื่อให้ธนาคารใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการประมวลผลว่า ผูใ้ ช้บริการมีความ
เหมาะสมที่จะใช้บริการต่างๆ ของพันธมิตรของธนาคาร หรือของธนาคาร (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกบริการต่างๆ ดังกล่าวว่า “ตัวช่วยทำง
ธุ ร กิ จ ” และเรี ย กพัน ธมิ ต รของธนาคารว่ า “ผู ้ใ ห้บ ริ ก ำร”) โดยธนาคารจะแนะน าเว็ บ ไซต์ (Website) แอปพลิ เ คชั น ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต (Mobile Application) และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ และ/หรือช่องทางอื่นใด เพื่อให้ผูใ้ ช้บริการสามารถ
เข้าถึงตัวช่วยทางธุ รกิจที่เหมาะสมดังกล่าวของผูใ้ ห้บริการ หรือของธนาคารต่อไป รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ตามที่ธนาคารจะเปิ ด
ให้บริการต่อไป ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K SME DIGIBIZ (ซึ่งต่อไปนี้ จะ
เรียกว่า “เงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ ”) ดังต่อไปนี้
1. ธนาคารเปิ ดให้บริการ K SME DIGIBIZ สาหรับบุคคลธรรมดาที่อายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไป และ/หรือนิ ติบุคคล
2. ในกรณีที่ผูใ้ ช้บริการเป็ นนิ ติบุคคล หรือมีการกรอกข้อมูลของนิ ติบุคคล ผูท้ ี่เข้าใช้บริการ K SME DIGIBIZ หรือให้ขอ้ มูลต่างๆ
แทนนิ ติบุคคล จะต้องเป็ นผูม้ ีอานาจ หรือเป็ นผูไ้ ด้รบั มอบอานาจให้กระทาการแทนนิ ติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายของนิ ติ
บุคคลนั้นๆ
3. ผูใ้ ช้บริการไม่จาเป็ นต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากเพื่อสมัครใช้บริการ K SME DIGIBIZ
4. ผูใ้ ช้บริ การสามารถสมัครใช้บริการ K SME DIGIBIZ ได้ตามช่ องทางที่ ธนาคารกาหนด โดยการสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อ
ผูใ้ ช้บริการได้รบั E-mail ยืนยันการสมัคร ผ่าน E-mail Address ที่ผใู ้ ช้บริการได้แจ้งไว้กบั ธนาคารในบริการ K SME DIGIBIZ
5. การใช้รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดที่ผใู ้ ช้บริการใช้เป็ นเครื่องมือในการ Log in เพื่อเข้าใช้บริการตาม
เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (“รหัสผ่าน”)
5.1 เมื่อผูใ้ ช้บริการได้รบั อนุ มตั ิให้ใช้บริการแล้ว ผูใ้ ช้บริการจะต้องกาหนดรหัสผ่าน ตามขัน้ ตอนที่ธนาคารกาหนด
5.2 ผูใ้ ช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็ นความลับเฉพาะตัวของผูใ้ ช้บริการรายนั้นเท่านั้น การ
เปิ ดเผยรหัสผ่านถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หากเกิดความเสียหายประการใดจาก
การที่ผใู ้ ช้บริการเปิ ดเผยหรือกระทาการใดๆ จนทาให้บุคคลอื่นล่วงรูห้ รือได้รบั รหัสผ่าน หรือจนทาให้รหัสผ่านสูญหาย
ผูใ้ ช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นนั้น ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ดว้ ยตนเอง
ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ธนาคารทราบ
6. การกระทาใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาของผูใ้ ช้บริการเอง หรือเป็ นการกระทาของบุคคลอื่นใด หากได้กระทาไปโดยการใช้
รหัสผ่าน แล้ว ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผูใ้ ช้บริการเสมือนหนึ่ งได้กระทาโดยผูใ้ ช้บริการเอง
รวมทั้งให้ถือว่าเป็ นการที่ผใู ้ ช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็ นหลักฐานในการทาธุรกรรมในครั้ง
นั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันทาธุรกรรม ทั้งนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบถึงความเสี่ยง
ที่เกี่ยวเนื่ องกับการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริการสามารถทาธุรกรรมได้โดยไม่จาต้องมีเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดยืนยันเพิ่มเติม และ/หรือมอบให้แก่ธนาคารอีก เว้นแต่ธนาคารกาหนดเป็ นอย่างอื่น
7. ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการ K SME DIGIBIZ ตามที่ธนาคารเปิ ดให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 ผูใ้ ช้บริการสามารถใช้บริการ K SME DIGIBIZ ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อให้ธนาคารแนะนาตัวช่วยทางธุรกิจที่เหมาะสมแก่
ผูใ้ ช้บริการและให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
7.2 บริการ K SME DIGIBIZ เป็ นบริการแนะนาตัวช่วยทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการ การเลือกสมัครหรือใช้ตวั ช่วยทางธุรกิจใดๆ
ของผูใ้ ห้บริการ ขึ้ นอยู่กบั ความสมัครใจและการตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยธนาคารไม่รบั รองถึงความ
ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็ นปั จจุบนั ของข้อมูลและรายละเอียดของแต่ละตัวช่วยทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการ
7.3 กรณี ที่ผูใ้ ช้บริการประสงค์จะสมัครใช้ตัวช่วยทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการ หรือประสงค์จะติดต่อ ผูใ้ ห้บริการ ธนาคารจะ
รวบรวมข้อมูล ของผู ้ใ ช้บริ ก ารที่ ใ ห้ไว้กับ ธนาคารและนาส่ งข้อ มูลดังกล่ า วให้แก่ ผู ้ให้บริ การแต่ ละราย ทั้งนี้ การที่
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ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั อนุ มตั ิการสมัครใช้ตวั ช่วยทางธุรกิจหรือได้รบั การติดต่อกลับจากผูใ้ ห้บริการ หรือธนาคาร หรือไม่
ขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูใ้ ห้บริการ หรือธนาคาร หากผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลใดได้รบั ความเสียหายเนื่ องจากความล่าช้า
ในการอนุ มตั ิการสมัครตัวช่วยทางธุรกิจหรือความล่าช้าในติดต่อกลับจากผูใ้ ห้บริการ หรือเนื่ องจากการไม่อนุ มตั ิการ
สมัครตัวช่วยทางธุรกิจหรือไม่มีการติดต่อกลับจากผูใ้ ห้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
ไม่ว่ากรณีใดๆ
7.4 กรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาด บกพร่ อ ง ล่ า ช้ า และความเสี ย หายใดๆ อั น เกิ ด จากการ ใช้ตั ว ช่ ว ยทางธุ ร กิ จ ของ
ผูใ้ ห้บริ การ หรื อเกิดจากการกระทาการใดๆ/งดเว้นกระทาการใดๆ ของผูใ้ ห้บริ การ ที่ ไม่ใช่ ความผิ ดของธนาคาร
ธนาคารจะไม่รบั ผิดชอบทั้งสิ้ น โดยผูใ้ ช้บริการขอรับรองว่าจะไม่กระทาการใดๆ อันมีผลให้ธนาคารต้องเข้าไปมีส่วน
ร่วมใดๆ ในข้อพิพาทระหว่างผูใ้ ช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอก และหากผูใ้ ช้บริการมีขอ้ ต่อสู ้ และ/
หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับผูใ้ ห้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอก เป็ นอีกส่วนหนึ่ งต่างหาก
7.5 หากผูใ้ ช้บริการพบปั ญหาในการสมัครบริการ K SME DIGIBIZ หรือสมัครตัวช่วยทางธุ รกิจ ของผูใ้ ห้บริการ สามารถ
ติ ด ต่ อ แจ้ง ปั ญ หาผ่ า นทาง K-Biz call center 02 888 8822 หรื อ ถ้า พบปั ญ หาในการใช้ตัว ช่ ว ยทางธุ ร กิ จ ของผู ้
ให้บริการรายใด สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริการรายนั้นผ่านทางช่องทางที่ผใู ้ ห้บริการกาหนด
7.6 กรณีผูใ้ ช้บริการต้องการยกเลิกการใช้ตวั ช่วยทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการรายใด ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิก
การใช้ตัวช่ วยทางธุ รกิจกับผูใ้ ห้บริการรายนั้ นได้โดยตรง หรื อถ้า ตัวช่วยทางธุ รกิจนั้ นเป็ นของธนาคาร ผูใ้ ช้บริการ
สามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกการใช้บริการตัวช่วยทางธุรกิจกับธนาคารได้โดยตรง
8. ผูใ้ ช้บริการตกลงและยอมรับว่า ทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายการค้า การออกแบบ ชุดการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล และทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่อยู่ในบริการ K SME
DIGIBIZ ธนาคารเป็ นเจ้าของและ/หรือเป็ นผูใ้ ช้งานที่ได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ปรากฏ ดังนั้น ห้ามผูใ้ ช้บริการ
ใช้หรือสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปั ญญาใดๆ ของธนาคาร โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากธนาคาร นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงและ
รับทราบว่า การใช้บริ การ K SME DIGIBIZ ไม่ถือเป็ นการให้สิทธิ กรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิ ประโยชน์ ใดๆ ส่ วนได้ส่วนเสี ย หรื อการ
อนุ ญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องหรือเป็ นส่วนหนึ่ งกับการให้บริการ K SME DIGIBIZ สิทธิดงั กล่าวทั้งหมดเป็ นของ
ธนาคาร
9. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวช่วยทางธุ รกิจ ของผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ช้บริการจะดาเนิ นการชาระกับผูใ้ ห้บริการโดยตรง ตาม
กาหนดเวลา วิธีการ และอัตราที่ผใู ้ ห้บริการกาหนด โดยธนาคารไม่มีหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตวั ช่วยทาง
ธุรกิจของผูใ้ ห้บริการจากผูใ้ ช้บริการ
10. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล
10.1 ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้บริการที่ให้ไว้หรือมีอยูก่ บั ธนาคาร หรือที่ธนาคาร
ได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกรรมต่างๆ เชื้ อ
ชาติ เผ่าพันธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลอื่นใดตามที่หน่ วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอานาจตามกฎหมายประกาศกาหนด (ซึ่งต่อไปนี้
หากไม่เรียกคาใดคาหนึ่ งเป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้ว จะรวมเรียกว่า “ข้อมูล”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการ
ธุ รกิจของธนาคาร การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ และข้อเสนอพิเศษต่ างๆให้แก่ผูใ้ ช้บริการ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายบุคคลอื่นดาเนิ นการแทน ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
ติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม หรืองานอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นอันชอบด้ว ย
กฎหมายของธนาคาร
10.2 ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู ้
ให้บริการภายนอก ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอนสิทธิ ผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย หน่ วยงาน/
องค์กร/บุคคลใด ๆ ที่มีสัญญาอยู่กบั ธนาคาร หรือที่อยู่ภายใต้ขอ้ สัญญาที่ธนาคารได้ทาไว้โดยมีวตั ถุประสงค์ตามที่
กล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผรู ้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุ ประสงค์
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ที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ
ข้อเสนอพิเศษต่างๆของผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคาร)
10.3 ผูใ้ ช้บริการยินยอมให้ธนาคารส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้
10.4 หากธนาคารประสงค์ที่จะขอเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ช้บริการเพิ่มเติม ผูใ้ ช้บริการตกลงจะให้ขอ้ มูลกับ
ธนาคารตามที่ธนาคารร้องขอ และการให้ขอ้ มูลที่เพิ่มเติมในภายหลังนี้ อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
10.5 ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารรับ ทราบว่ า ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารสามารถติ ด ต่ อ ธนาคารผ่ า น K-Biz Contact Center โทรศัพ ท์ห มายเลข 028888822
การให้บริการและดาเนิ นการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดทาขึ้ นเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ความรับผิดตามธุ รกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูใ้ ช้บริการและธนาคารแต่ละฝ่ ายต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายในความ
เสียหายที่เกิดขึ้ นจากการที่ฝ่ายตนกระทาโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อ หรือปฏิบตั ิผิด เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือ
การกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งในความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั หรือด้วยเหตุอื่นๆ
ที่อยูน่ อกเหนื ออานาจควบคุมสัง่ การของฝ่ ายตน
ผูใ้ ช้บริการรับรองว่า บรรดาเอกสาร ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏ และ/หรือ ที่ได้มีการจัดส่งมาให้ธนาคารผ่านบริการ K
SME DIGIBIZ ไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบใดและไม่ว่าจะส่งด้วยตัวผูใ้ ช้บริการเองหรือบุคคลที่ผใู ้ ช้บริการมอบหมาย เป็ นข้อมูลของ
ผูใ้ ช้บริการที่มีความครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็ นปั จจุบนั และเป็ นข้อมูลที่ธนาคารสามารถนามาใช้ในการให้บริการ K
SME DIGIBIZ และนามาปรับปรุงข้อมูลในระบบของธนาคารให้เป็ นปั จจุบนั ได้ โดยผูใ้ ช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตาม
กฎหมายในการขอใช้บริ ก าร K SME DIGIBIZ และการทาธุ รกรรมใดๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การใช้บ ริ การ K SME DIGIBIZ และ
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้เอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวในการดาเนิ นการต่า งๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการให้บริ การ K SME DIGIBIZ ของธนาคาร โดยธนาคารไม่มีหน้าที่ จะต้องตรวจสอบความถู กต้อง แท้จริ ง หรื อความ
สมบูรณ์ของเอกสารข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ เนื่ องจากเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็ นปั จจุบนั หรือผูใ้ ช้บริการไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถตามกฎหมาย
ในการขอใช้บริการ และการทาธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ K SME DIGIBIZ นี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
เพียงฝ่ ายเดียว
ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า ข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่เลือกเข้ามาในบริการ K SME DIGIBIZ ผูใ้ ช้บริการเป็ น
เจ้าของข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือ มีสิทธิโดยชอบในการส่ง
สิ่งดังกล่าวเข้าสู่บริการ K SME DIGIBIZ หากผูใ้ ช้บริการนาข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ของบุคคลอื่นมา
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตหรือโดยผิดกฎหมาย ผูใ้ ช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นทั้งหมด โดยธนาคารไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องใดๆ ในการกระทาผิดดังกล่าว และหากธนาคารได้รบั ความเสียหายใดๆ ผูใ้ ช้บริการตกลงชดใช้ค่ าเสียหายที่เกิดขึ้ น
ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
ผูใ้ ช้บริ การตกลงชาระค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริ การ/ค่าใช้จ่าย (หากมี) ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การ K SME DIGIBIZ ตามที่
ธนาคารกาหนดและแจ้งให้ผูใ้ ช้บริการทราบ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ้ นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภาย
หน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ
ผูใ้ ช้บริการยินยอมชาระค่าธรรมเนี ยมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ ตจากการใช้บริการ K SME DIGIBIZ ไม่ว่าจะใช้บริการ K SME
DIGIBIZ ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทใดก็ตาม
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยให้ถือว่าเป็ น
ส่วนหนึ่ งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการ K SME DIGIBIZ ตลอดจน
ยกเลิกบริการ K SME DIGIBIZ ดังกล่าวนี้ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผใู ้ ช้บริการรายใดรายหนึ่ งเมื่อใดก็ได้ โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้เป็ นดุลยพินิจของธนาคารในการพิจารณา
ระงับการให้บริการ K SME DIGIBIZ และ/หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ K SME DIGIBIZ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ K
SME DIGIBIZ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ทนั ที
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

ปรากฏข้อเท็จจริงที่ธนาคารเชื่อได้ว่า ข้อมูล และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ผูใ้ ช้บริการแจ้งแก่ธนาคารให้ดาเนิ นการ
ตามบริการ K SME DIGIBIZ นี้ หรือการใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ มีผลกระทบในทางที่ไม่เป็ นคุณเกิดขึ้ น หรือกระทบ
ต่อสิทธิของธนาคารหรือบุคคลอื่น หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีวตั ถุประสงค์
อันมิชอบตามกฎหมาย
16.2 ผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใด ซึ่งรวมถึงการไม่ชาระค่าธรรมเนี ยม ค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วย
16.3 ข้อมูล รายละเอียด คารับรองหรือคายืนยันใดๆ ที่ผูใ้ ช้บริการให้ไว้ ไม่เป็ นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ
16.4 ธนาคารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสัง่ และ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผูม้ ีอานาจ
ตามกฎหมาย หรือหน่ วยงานที่กากับดูแลธนาคาร
ในกรณีที่ผใู ้ ช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ K SME DIGIBIZ ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อผ่าน K- BIZ Contact Center ของ
ธนาคาร โทรศัพท์หมายเลข 02-8888822 หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารกาหนด และดาเนิ นการต่างๆ ตามกระบวนการของ
ธนาคาร โดยธนาคารจะดาเนิ นการยกเลิกการใช้บริการ K SME DIGIBIZ ตามความประสงค์ของผูใ้ ช้บริการโดยเร็ว
ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอื่นใดอันทาให้ธนาคารไม่สามารถดาเนิ นการให้ บริการ K SME DIGIBIZ ตามเงื่อนไขการใช้
บริการฉบับนี้ ได้ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้ธนาคารพิจารณาให้บริการ หรือ ดาเนิ นการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามเงื่อนไข
การใช้บริการฉบับนี้ ได้ โดยผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือแก่ธนาคารอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางในการปรับปรุง
วิธีการของธนาคารเพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้บริการในบริการต่างๆ ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ กลายเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับมิได้ในประการใด ๆ ให้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขอื่ นๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย
สมบูรณ์ และใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บงั คับมิได้
ของข้อกาหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
การล่ า ช้า หรื อ งดเว้น ใดๆ ในการใช้สิ ท ธิ ของธนาคารตามกฎหมายหรื อ ตามเงื่ อ นไขต่ า งๆ ตลอดจนคู่ มื อ ระเบี ยบและ
บันทึกเสียงของธนาคารในระบบโทรศัพท์ ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมในการดาเนิ นการใดๆ แก่ผใู ้ ช้บริการ
แต่ประการใด
บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้ส่งให้ผูใ้ ช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กบั ธนาคารนั้น ไม่ว่ าจะโดยส่งเอง
หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือส่งผ่าน E-mail Address หรือ Short Message Service (SMS) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผใู ้ ช้บริการแจ้งไว้กบั ธนาคาร ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผใู ้ ช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งคานึ งถึงว่า
จะมีผูร้ บั ไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะย้ายที่อยู่หรือที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้ อถอนไป โดยไม่ได้แจ้งการย้าย การ
เปลี่ยนแปลง หรือการรื้ อถอนนั้น เป็ นหนังสือให้ธนาคารทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้น้ันไม่พบก็ดี ให้
ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้รบั และทราบหนั งสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
หรือสถานที่ทางาน หรือเปลี่ยนอาชีพการงาน ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทันที
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็ นศาลที่มีเขตอานาจใน
การพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้ นตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
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