ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ (GSB Online Direct Debit)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่ำงธนำคำรออมสิน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ธนำคำร”) กับผู้ที่มีควำมประสงค์
จะใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติกับธนำคำร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ใช้บริกำร”) โดยผู้ใช้บริกำรตกลงผูกพันและปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้บริกำรเป็นบุคคลธรรมดำที่มบี ัญชีเงินฝำกของธนำคำร เพื่อใช้สำหรับสมัครใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ
โดยผู้ใช้บริกำรยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของผู้ใช้บริกำรเพื่อชำระหนี้ และ/หรือบรรดำภำระผูกพัน
ต่ำง ๆ ให้กับผู้รับเงินผ่ำนระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับเงิน ที่เชื่อมต่อกับระบบหักบัญชีเงินฝำกของธนำคำร
2. ผู้ใช้บริกำรรับทรำบว่ำ ธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ใช้บริกำรต่อเมื่อเงินในบัญชีเงินฝำกมีจำนวนเงิน
เพียงพอส ำหรั บกำรหัก บัญชี เพื่อ ชำระหนี้ และ/หรือบรรดำภำระผู กพัน ต่ำง ๆ ในขณะนั้ น รวมถึ งค่ำ บริก ำร และ/หรื อ
ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ (ถ้ำมี) ให้แก่ธนำคำรหรือผู้รับเงิน
3. ในกรณีที่ธนำคำรได้หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ใช้บริกำรตำมจำนวนเงินที่ธนำคำรได้รับแจ้งจำกผู้รับเงินผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทำงอื่นใด (“รำยกำรหักบัญชี”) เรียบร้อยแล้ว หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำจำนวนเงินที่ผู้รับเงิน
แจ้งแก่ธนำคำรนั้นไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริกำรตกลงดำเนินกำรเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกผู้รับเงินโดยตรง โดยผู้ใช้บริกำรตกลง
จะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนำคำรชดใช้เงินที่ธนำคำรได้หักจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ ใช้บริกำรเพื่อชำระหนี้แก่ผู้รับเงินตำม
รำยกำรหักบัญชี
4. ผู้ใช้บริกำรรับทรำบว่ำ ธนำคำรไม่จำต้องแจ้งกำรหักบัญชีแก่ผู้ใช้บริกำรแต่อย่ำงใดเนื่องจำกผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
ทรำบรำยกำรที่มีกำรหักบัญชีเงินฝำกแต่ละครั้งได้จำกสมุดคู่ฝำกและ/หรือ Statement ของธนำคำรและ/หรือจำกใบรับเงิน
และ/หรือเอกสำรอื่นใดของผู้รับเงินและ/หรือธนำคำร โดยถือว่ำธนำคำรได้แจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบโดยชอบแล้ว
5. ในกรณีทมี่ ีกำรเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝำกของผู้ใช้บริกำรไม่ว่ำกรณีใด ๆ เช่น เปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝำก เปลี่ยนเลขที่
บัญชีเงินฝำก หรือเปลี่ยนเอกสำรหลักฐำนของบัญชีเงินฝำก ผู้ใช้บริกำรยินยอมให้กำรใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติตำม
เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีเงินฝำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วยทุกประกำร
6. ในกรณีที่ ผู้ รั บ เงิ น ก ำหนดให้ ผู้ใ ช้ บ ริ กำรชำระค่ ำ บริก ำร และ/หรือ ค่ ำ ธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่ำ ใช้ จ่ ำยอื่ น ใด
ที่เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ ผู้ใช้บริกำรยินยอมให้ธนำคำรหักค่ำบริกำร และ/หรือค่ำธรรมเนียม และ/
หรื อค่ ำใช้จ่ ำยอื่น ๆ (ถ้ำ มี) ที่ เกี่ ยวกับ กำรใช้ บริ กำรหั กบั ญชี เ งิน ฝำกอั ตโนมั ติ พ ร้ อมกับ กำรหั กเงิน จำกบัญ ชีเ งิน ฝำกของ
ผู้ใช้บริกำรเพื่อชำระหนี้และ/หรือภำระผูกพันต่ำง ๆ ให้กับผู้รับเงินในแต่ละครำว
7. ผู้ใช้บริกำรยอมรับว่ำกำรให้บริกำรภำยใต้ข้อตกลงนี้เป็นไปเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร ธนำคำรไม่
จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร ซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติต่ำง ๆ
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรขัดข้อง ผิดพลำด ล่ำช้ำ หรือชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์หรือเครื่องมือกำรให้บริกำรของธนำคำร
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยกำรสื่อสำร ระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกำรโอนเงิน หรือ
ชำระเงิน หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือกำรทำรำยกำรของผู้ใช้บริกำร ไวรัสคอมพิวเตอร์ กำรถูกบุกรุกทำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Hacker) ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรทำงำนของผู้ให้บริกำรระบบเครือข่ำยสื่อสำร กำรเปลี่ยนหมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ผู้ใช้บริกำรให้ไว้กับธนำคำรโดยไม่แจ้งให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำ กำรรั่วไหลของข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจำกควำมจงใจหรือประมำท
เลินเล่อของธนำคำร หรือเหตุอื่นใดที่ธนำคำรไม่สำมำรถควบคุมหรือแก้ไขได้
8. ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรพบข้อผิดพลำดจำกกำรใช้บริกำรตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือในกรณีที่ต้องระงับกำร
ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อบริษัทผู้รับเงินได้ที่ AirPay Call Center หมำยเลขโทรศัพท์
02-118-9170 หรือ ธนำคำรได้ที่ GSB Call Center หมำยเลขโทรศัพท์ 1115
9. กรณีผู้ใช้บริกำรประสงค์ยกเลิกใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้ที่ AirPay Call
Center โดยกำรยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรได้รับคำสั่งให้ทำกำรยกเลิกกำรผูกบัญชีเงินฝำกจำกผู้รับเงิน
10. ผู้ใช้บริกำรต้องเก็บรักษำควำมปลอดภัยของอุปกรณ์หรือเครื่องมือกำรทำรำยกำร และรักษำรหัสเข้ำใช้งำนและ
รหัสผ่ำนไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นควำมลับ รวมทั้งระมัดระวังไม่ทำให้สูญหำยหรือตกอยู่ในควำมครอบครองของผู้อื่น ทั้งนี้
ธนำคำรไม่รับผิดชอบใด ๆ ในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ผู้ใช้บริกำรจงใจหรือประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ได้ล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใด ๆ

11. ผู้ใช้บริกำรตกลงว่ำธนำคำรมีสิทธิที่จะไม่ให้บริกำร หรือระงับ หรือยกเลิกบริกำรตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
ได้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
12. ผู้ใช้บริกำรตกลงว่ำธนำคำรมีสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของ
ธนำคำร และ/หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่น และ/หรือโดยวิธีกำรอื่นใดที่ธนำคำรเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขกำรใช้บริกำรที่มีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร ธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ)
วัน โดยผู้ใช้บริกำรตกลงผูกพันปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติตำมที่ได้มีกำรแก้ไข
เพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวทุกประกำร
13. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรตกลงว่ ำ ในกรณี ที่ มี ข้ อ พิ พ ำทเกี่ ย วกั บ กำรใช้ บ ริ ก ำรหั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝำกอั ต โนมั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนด
และเงื่อนไขนี้ ให้ถือคำตัดสินของธนำคำรเป็นที่สุด โดยผู้ใช้บริกำรตกลงจะไม่โต้แย้งและ/หรือเรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำชดเชย
ควำมสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้นจำกธนำคำร
14. ผู้ใช้บริกำรรับทรำบว่ำในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำก
อัตโนมัติในข้อหนึ่งข้อใด หรือกระทำกำรใด ๆ ให้ธนำคำรและ/หรือบุคคลภำยนอกได้รับควำมเสียหำย ผู้ใช้บริกำรยินยอมรับผิด
ต่อธนำคำรและ/หรือบุคคลภำยนอกทั้งสิ้น
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและรับทรำบข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรหักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ตกลงยิ นยอมผูกพันและรับ ปฏิบัติต ำมข้อ กำหนดและเงื่อนไขดังกล่ ำว รวมทั้งตกลงยิ นยอมเสียค่ำ ธรรมเนียมและ/หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ตำมข้อกำหนดข้ำงต้นทุกประกำร

