คำขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก
และบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online
วันที่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ใช้บริกำร (กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

ชื่อนิติบุคคล (ไทย)
ชื่อนิติบุคคล (อังกฤษ)
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล _____________________________________
สำนักงำนตั้งอยู่เลขที_่ _________ หมู่ที่ ________ ตรอก/ซอย _____________________________ ถนน __________________________________
แขวง/ตำบล ____________________________ เขต/อำเภอ _____________________________ จังหวัด _________________________________
รหัสไปรษณีย์ ___________________________
มีควำมประสงค์สมัครใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online และ/หรือขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกผูท้ ำรำยกำร
ผ่ำนระบบ ECI Online โดยมีรำยละเอียดดังข้อมูลในส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลผู้ทำรำยกำรผ่ำนระบบ ECI Online
ผู้ใช้บริกำรตกลงให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำรำยกำรผ่ำนระบบ ECI Online
1. ชื่อ-นำมสกุล (ไทย)
ชื่อ-นำมสกุล (อังกฤษ)
เลขที่บัตรประชำชน /
หนังสือเดินทำง
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มผู้ทำรำยกำร
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ทำรำยกำร
ยกเลิกผู้ทำรำยกำร

(ใช้ในกำรรับรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน)

Email Address
2. ชื่อ-นำมสกุล (ไทย)
ชื่อ-นำมสกุล (อังกฤษ)
เลขที่บัตรประชำชน /
หนังสือเดินทำง
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มผู้ทำรำยกำร
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ทำรำยกำร
ยกเลิกผู้ทำรำยกำร

(ใช้ในกำรรับรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน)

Email Address
3. ชื่อ-นำมสกุล (ไทย)
ชื่อ-นำมสกุล (อังกฤษ)
เลขที่บัตรประชำชน /
หนังสือเดินทำง
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มผู้ทำรำยกำร
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ทำรำยกำร
ยกเลิกผู้ทำรำยกำร

(ใช้ในกำรรับรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำน)

Email Address
โดยประสงค์ให้ธนำคำรดำเนินกำรจัดส่งรหัสผู้ใช้งำน (Username) ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำง
เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(1/6)

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยละเอี ยดต่ำ ง ๆ ที่ให้ ไว้ข้ ำงต้น นี้ ถูก ต้อง ครบถ้วน และเป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำได้รับ ทรำบ และตกลงปฏิบั ติตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online ตลอดจน ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง ประกำศต่ำง ๆ ของธนำคำร
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีแก้ไข เพิ่มเติมต่อไปในภำยหน้ำ ตำมที่ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบ หรือที่ธนำคำรจะประกำศไว้
ณ ที่ทำกำรของธนำคำร หรือเว็บไซต์ของธนำคำร โดยให้ถือว่ำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online
ตลอดจนข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online ดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของคำขอฉบับนี้ รวมทั้งตกลงว่ำธุรกรรมต่ำง ๆ ที่ได้ทำ
ผ่ำนระบบ ECI Online เป็นกำรทำธุรกรรมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ลงนำม ....................................................................................................... กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
(
)

ประทับตรำบริษัท

สำหรับเจ้ำหน้ำทีธ่ นำคำรเท่ำนั้น (For Internal use only)
ผลกำรตรวจสอบข้อมูล

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ ___________________________________
วันที่

___________________________________
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ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online
ระบบ ECI Online เป็นบริกำรที่ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ธนำคำร”) อำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริกำรในกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (website และ/หรือช่องทำงอื่นใดที่อำจมีกำรเพิ่มเติม
ในภำยหน้ำ) โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำดูข้อมูลบริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องของผู้ใช้บริกำร เข้ำทำรำยกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริกำรประกันกำรส่งออก และ/
หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง รวมทั้ง จัดส่งข้อมูล หรือรำยงำนต่ำง ๆ และ/หรือดำเนินกำรอื่นใดตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันกำรส่งออก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ
“กรมธรรม์”) และ/หรือบันทึกข้อตกลงกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “บันทึกข้อตกลง”) โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขดังนี้
1. กำรใช้บริกำรและผลผูกพันผู้ใช้บริกำร
1.1 กำรสมัครใช้บริกำรระบบ ECI Online จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้บริกำรได้รับข้อควำมยืนยันกำรสมัครทำงจดหมำย E-mail และ/หรือข้อควำม (Short Message Service : SMS)
ทำงโทรศัพท์มือถือ ตำมที่อยู่ E-mail Address และ/หรือหมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้บริกำรได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริกำรประกันกำรส่งออก และ
บริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online
1.2 รหัสประจำตัว
(1) รหัสประจำตัว ประกอบด้วย (i) รหัสผู้ใช้งำน (Username) (ii) รหัสผ่ำน (Password) ไม่ว่ำจะเป็นรหัสผ่ำนที่ธนำคำรออกให้แก่ผู้ใช้บริกำรครั้งแรก หรือรหัสผ่ำนที่ผู้ใช้บริกำร
หรื อ บุ คคลที่ ผู้ ใ ช้ บริ ก ำรมอบหมำย หรื อ อนุ ญ ำตให้ ใช้ บ ริ ก ำรผ่ ำ นระบบ ECI Online แทนหรื อ ในนำมของผู้ ใช้ บ ริ ก ำร ซึ่ ง รวมถึ ง นำยหน้ ำ ประกั น ภั ย (Broker)
และพนักงำนของนำยหน้ำประกันภัย (ซึ่ง ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ทำรำยกำรที่ได้รับมอบหมำย”) ได้ทำกำรเปลี่ยนแปลง/กำหนดเอง และ (iii) รหัส One Time Password
(OTP) โดยผู้ใช้บริกำรตกลงเก็บรักษำรหัสประจำตัวไว้เป็นควำมลับในที่ปลอดภัย โดยจะไม่เปิดเผย หรือกระทำกำรใด ๆ อันอำจทำให้บุคคลอื่นทรำบรหัสประจำตัว เว้นแต่
เป็นกำรเปิดเผยต่อ ผู้ทำรำยกำรที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น
(2) ผู้ใช้บริกำร หรือผู้ทำรำยกำรที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่ำน (Password) ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ ทั้งนี้ หำกธนำคำรมีเหตุอันควร
สงสัยว่ำ มีบุคคลภำยนอกล่วงรู้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริกำร ธนำคำรมีสิทธิระงับกำรทำธุรกรรม และ/หรือให้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online ของผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชั่วครำว
และแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวได้ ภำยในระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนด
(3) ในกรณีที่รหัสประจำตัวเกิดกำรสูญหำย ถูกโจรกรรม หรือผู้ใช้บริกำรหรือผู้ทำรำยกำรที่ได้รับมอบหมำย ลืมรหัสประจำตัว ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรที่เป็น
ผู้ดูแลผู้ใช้บริกำรหรือผู้ทำรำยกำรที่ได้รับมอบหมำย หมำยเลข02-2713700 ต่อ 3923-3933, 3943-3944 หรือหมำยเลขอื่นใดที่ธนำคำรจะแจ้งเปลี่ยนแปลงในภำยหลั ง
ภำยในวันและเวลำทำกำรของธนำคำร และดำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด
(4) ธนำคำรจะระงับกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online เป็นกำรชั่วครำวทันที หำกมีกำรเข้ำใช้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online โดยใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินกว่ำจำนวนครั้งที่
ธนำคำรกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่ำว ผู้ใช้บริกำรหรือผู้ทำรำยกำรที่ได้รับมอบหมำยต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอน เงื่อนไข และวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด
1.3 ควำมผูกพันของกำรใช้บริกำร
(1) ผู้ใช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำ ผู้ทำรำยกำรที่ได้รับมอบหมำยมีอำนำจกระทำกำรแทนและในนำมของผู้ใช้บริกำร
(2) ผู้ใช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำ วิธีกำรดำเนินกำรใด ๆ ผ่ำนระบบ ECI Online เป็นวิธีกำรที่น่ำเชื่อถือ และยอมรับได้ระหว่ำงผู้ใช้บริกำรและธนำคำร และตกลงยอมรับว่ำ
กำรทำธุรกรรมใด ๆ กับธนำคำรผ่ำนระบบ ECI Online ทั้งที่เป็นกำรกระทำของผู้ใช้บริกำรเอง หรือเป็นกำรกระทำที่เกิดขึ้นโดยผู้ทำรำยกำรได้รับมอบหมำย และ/หรือบุคคลอื่น
ให้ถือเสมือนผู้ใช้บริกำรทำธุรกรรมด้วยตนเอง หำกได้กระทำไปโดยใช้รหัสประจำตัว ให้ถือว่ำถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้ใช้บริกำร โดยผู้ใช้บริกำรไม่จำเป็นต้อง
ลงลำยมือชื่อ และ/หรือจัดทำเอกสำร และ/หรือหลักฐำนอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่ธนำคำรอีก เว้นแต่เป็นกำรทำธุรกรรมที่ธนำคำรกำหนดให้ ผู้ใช้บริกำรต้องจัดทำ และ/หรือนำส่ง
เอกสำร และ/หรือหลักฐำนเพิ่มเติมเพื่อให้ถูกต้องตำมวิธีกำร และประเพณีปฏิบัติของธนำคำร โดยธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ โดยผู้ใช้บริกำรตกลงจัดทำ และนำส่งเอกสำร
และ/หรือหลักฐำนตำมที่ได้รับแจ้งจำกธนำคำรทุกประกำร และผู้ใช้บริกำรตกลงยอมรับผูกพันกำรทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริกำร โดยให้ถือเสมือนผู้ใช้บริกำรได้ลงลำยมือชื่อใน
เอกสำรดังกล่ำวให้ไว้แก่ธนำคำร เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรทำธุรกรรมโดยถูกต้องสมบูรณ์นับแต่เวลำที่ผู้ใช้บ ริกำรสั่ง/ยืนยันกำรทำธุรกรรมนั้นๆ
(3) ผู้ใช้บริกำรตกลงว่ำ ข้อมูลที่ได้จำกกำรประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทใด ๆ ที่ธนำคำรได้บันทึกเป็น
หลักฐำน หรือพิมพ์ออกมำจำกระบบ ECI Online หรือหนังสือ หรือเอกสำรหลักฐำนอื่นใดที่ได้จัดทำขึ้นตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์ และ/หรือบันทึกข้อตกลง หรือที่เกี่ยวเนื่องหรือ
เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ไม่ว่ำที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะได้ทำขึ้นในภำยหน้ำก็ตำม มีควำมถูกต้องและมีผลผูกพัน
ผู้ใช้บริกำรทุกประกำร และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ด้วย รวมทั้งยอมรับให้ถือว่ำเป็นต้นฉบับเพื่อเป็ นพยำนหลักฐำนที่เชื่อถือได้
ระหว่ำงผู้ใช้บริกำร กับธนำคำร และต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เป็นพยำนหลักฐำนในรูปแบบอื่นใดในกระบวนพิจำรณำใด ๆ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย
(4) รำยละเอียด และ/หรือข้อมูลตำมที่ปรำกฏในระบบ ECI Online เป็นเพียงข้อมูลตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ และ/หรือบันทึกข้อตกลงในเบื้องต้นเท่ำนั้น โดยรำยละเอียด
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้ปรำกฏอยู่ในระบบ ECI Online ให้เป็นไปตำมที่ระบุในกรมธรรม์ และ/หรือบันทึกข้อตกลง
(5) ผู้ใช้บริกำรตกลงยอมรับ และปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ ตลอดจนคู่มือ และเอกสำรอธิบำยวิธีกำรใช้บริกำรประกันกำร ส่งออก และ/หรือบริกำร
รับซื้อสิทธิเรียกร้อง ผ่ำนระบบ ECI Online ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีกำรเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภำยหน้ำ และธนำคำรได้แจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ หรือ
ประกำศเป็นกำรทั่วไปผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของธนำคำร
(6) ผู้ใช้บริกำรรับรองว่ำ บรรดำเอกสำร ข้อมูล รำยละเอียดใด ๆ ที่ปรำกฏ และ/หรือที่ได้จัดส่งมำให้ธนำคำร ไม่ว่ำจะส่งมำในรูปแบบใด และไม่ว่ำจะส่งด้วยตัวผู้ใช้บริกำรเอง
หรือบุคคลที่ผู้ใช้บริกำรมอบหมำย มีควำมครบถ้วน ถูกต้องแท้จริง และเป็นปัจจุบัน
(7) ผู้ใช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ผ่ำนระบบ ECI Online จะต้องดำเนินกำรภำยในเวลำ 15:30 น. ของวันทำกำรของธนำคำร หรือระยะเวลำอื่นใด
ตำมที่ธนำคำรจะได้แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้บริกำรทรำบตำมช่องทำงที่ธนำคำรเห็นสมควร
(ก) กำรแจ้งกำรส่งออกตำมเอกสำรกำรส่งออกแต่ละรำยกำร สำหรับกรมธรรม์รูปแบบ EXIMSURE
(ข) กำรแจ้งกำรส่งออกกรณีมูลค่ำกำรแจ้งกำรส่งออกครั้งก่อนเกินวงเงิน สำหรับกรมธรรม์รูปแบบ EXIMSURE
(ค) กำรแจ้งกำรชำระเงินค่ำสินค้ำส่งออก สำหรับกรมธรรม์รูปแบบ EXIMSURE
(ง) กำรชำระค่ำเบี้ยประกัน/ค่ำธรรมเนียม
(จ) กำรดำเนินกำรอื่นใดที่ธนำคำรจะกำหนดเพิ่มเติมในภำยหลังโดยแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบตำมช่องทำงที่ธนำคำรเห็นสมควร
ทั้งนี้ หำกผู้ใช้บริกำรดำเนินกำรภำยหลังจำกระยะเวลำที่กำหนดแล้ว ให้ถือเป็นกำรดำเนินกำรในวันทำกำรถัดไปของธนำคำร
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(8) กรณีกำรขอรับบริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง ภำยใต้กรมธรรม์ และ/หรือบันทึกข้อตกลงของกลุ่มบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “กรมธรรม์ร่วม/
บันทึกข้อตกลงร่วม”)
ผู้ใช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรรำยอื่นที่เป็นผู้เอำประกันร่วม/ผู้ขำยร่วมภำยใต้กรมธรรม์ร่วม/บันทึกข้อตกลงร่ วม และ/หรือผู้ทำรำยกำรที่ผู้ใช้บริกำร
ดังกล่ำวกำหนด ได้มีกำรดำเนินกำร หรือกำรทำธุรกรรมใด ๆ ภำยใต้กรมธรรม์ร่วม/บันทึกข้อตกลงร่วม อำทิเช่น แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง กำรขอลดวงเงินผู้ซื้อ/วงเงินสำหรับผู้ซื้อ
สินค้ำ เป็นต้น ผ่ำนระบบ ECI Online ให้ถือว่ำกำรดำเนินกำร หรือกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีผลผูกพันผู้ใช้บริกำรด้วย โดยผู้ใช้บริกำรจะไม่โต้แย้ง หรือ
ปฏิเสธควำมมีผลผูกพันของกำรดำเนินกำร หรือธุรกรรมดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินกำร
หรือกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวของผู้ใช้บริกำรรำยอื่นที่เป็นผู้เอำประกันร่วม/ผู้ขำยร่วมภำยใต้กรมธรรม์ร่วม/บันทึกข้อตกลงร่วม และ/หรือผู้ทำรำยกำรที่ผู้ใช้บริกำรรำยดังกล่ำว
กำหนด
1.4 กำรปฏิเสธกำรให้บริกำร
ผู้ใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้บริกำรตำมคำขอของผู้ใช้บริกำร ในกรณีดังนี้ โดยธนำคำรไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ และผู้ใช้บริกำรจะไม่เรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำกธนำคำร
(1) ธนำคำรไม่ได้รับชำระเงินจำกผู้ใช้บริกำรตำมช่องทำงกำรชำระเงินที่ผใู้ ช้บริกำรเลือก และ/หรือยังไม่ได้รับชำระเงิน และ/หรือไม่สำมำรถหักเงินในบัญชีเงินฝำกของผู้ใช้บริกำร
ได้ครบถ้วนตำมจำนวนที่ผู้ใช้บริกำรต้องชำระให้แก่ธนำคำรตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ และ/หรือบันทึกข้อตกลง
(2) ธนำคำรยังไม่ได้รับข้อมูล และ/หรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรให้บริกำรตำมที่ธนำคำรกำหนด หรือข้อมูล และ/หรือเอกสำรหลักฐำนที่ธนำคำรได้รับไม่ถูกต้องแท้จริง หรือไม่ครบถ้วน
(3) ผู้ใช้บริกำรไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ บันทึกข้อตกลง และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้
(4) เหตุอื่นใดตำมที่ธนำคำรพิจำรณำเห็นสมควร
1.5 กำรเปิดเผยข้อมูล
(1) ผู้ใช้บริกำรยินยอมให้ธนำคำรติดต่อ สอบถำม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง หรื อเปิดเผยข้อมูลบำงประกำรเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องแก่หน่ว ยงำน หรือบุคคลใดตำมที่ธนำคำรเห็นว่ำจำเป็น หรือตำมกฎหมำย และ/
หรือคำสั่งศำล หรือหน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ ธนำคำรไม่ต้องรับผิดในควำมเสียหำย ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริกำรได้รับจำกกำรที่
ธนำคำรให้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลตำมเงื่อนไขข้ำงต้น แม้ควำมเสียหำยดังกล่ำวจะเกิดขึน้ จำกกำรให้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลคลำดเคลื่อน กำรละเว้น ควำมล่ำช้ำ หรือเหตุอื่น
ใดก็ตำม
(2) ผู้ใช้บริกำรตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลของธนำคำร ที่ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบเนื่องจำกกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online ต่อบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำ ทั้งหมดหรือบำงส่วน ตลอดจนไม่
ทำสำเนำ หรือทำซ้ำข้อมูลดังกล่ำว โดยไม่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อกั ษรจำกธนำคำร และจะไม่นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ หรือแสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรจะดำเนินกำรให้ลูกจ้ำง พนักงำน ตัวแทน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้ำงต้นอย่ำงเคร่งครัด
อนึ่ง ผู้ใช้บริกำรตกลงให้เงื่อนไขข้ำงต้นยังคงมีผลใช้บังคับแม้กำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online สิ้นสุดลงแล้วก็ตำม
(3) ธนำคำรตกลงใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริกำรเพื่อกำรให้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อง และ/หรือกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวเนื่องกับบริกำรประกันกำร
ส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องเท่ำนั้น โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือนำข้อมูลของผู้ใช้บริกำรไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นหรือองค์กรภำยนอกต่ำงๆ เว้นแต่จะได้รับ
ควำมยินยอมจำกผู้ใช้บริกำร หรือเป็นกำรเปิดเผยโดยผลของกฎหมำย หรือคำสั่งของหน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจ
1.6 กำรชำระเงินของผู้ใช้บริกำร
(1) ผู้ใช้บริกำรตกลงชำระค่ำเบี้ยประกัน/ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ใช้บริกำรจะต้องชำระภำยใต้กรมธรรม์/บันทึกข้อตกลง ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ ECI Online รวมทั้งเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ใช้บริกำรจะต้องชำระคืนให้แก่ธนำคำรตำมจำนวน ช่องทำงกำรชำระเงิน และภำยใน
ระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนด
(2) ในกรณีผู้ใช้บริกำรเลือกช่องทำงกำรชำระเงินด้วยวิธีกำรหักบัญชีเงินฝำกที่ผู้ใช้บริกำรมีอยู่กับธนำคำร หำกธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินจำกบัญชีของผู้ใช้บริกำรตำมเงื่อนไขข้ำงต้น
เนื่องจำกเงินในบัญชีเงินฝำกมีไม่เพียงพอ หรือไม่ว่ำด้วยเหตุใด ผู้ใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรนำภำระหนี้ค่ำเบี้ยประกัน/ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ค้ำง
ชำระอยู่กับธนำคำรบันทึกเป็นภำระหนี้ของผู้ใช้บริกำรในบัญชีกระแสรำยวัน และตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตรำผิดนัด จนถึงวันที่ผู้ใช้บริกำรชำระภำระหนี้ให้แก่ธนำคำรครบถ้วน
ทั้งนี้ “อัตรำผิดนัด” หมำยถึง อัตรำดอกเบี้ยที่ธนำคำรประกำศเรียกเก็บจำกลูกค้ำที่ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมที่ธนำคำรจะประกำศเป็นครำวๆ ไป
โดยธนำคำรไม่ต้องทำหลักฐำนใดให้แก่ผู้ใช้บริกำรอีกทั้งสิ้น
2. ข้อยกเว้นควำมรับผิดของธนำคำร
2.1 ผู้ใช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำ ข้อมูลตำมที่ปรำกฏในระบบ ECI Online เป็นเพียงกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น ไม่ได้เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง รับรอง
หรือประกันควำมถูกต้องของข้อมูลแต่อย่ำงใด โดยธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว
2.2 ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมผิดพลำด ควำมล่ำช้ำ หรือปัญหำทำงเทคนิคหรือปัญหำอื่น ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อข้อมูลทีจ่ ัดให้มีขนึ้ ในระบบ ECI Online หรือในเหตุอื่นใดที่
มีผลทำให้ธนำคำรไม่ได้รับกำรสื่อสำรที่ผู้ใช้บริกำรส่งมำยังธนำคำรผ่ำนระบบ ECI Online หรือได้รับกำรสื่อสำรดังกล่ำวของผู้ใช้บริกำรล่ำช้ำ โดยไม่คำนึงว่ำผู้ใช้บริกำรจะได้มี
กำรส่งกำรสื่อสำรดังกล่ำวมำยังธนำคำร ภำยในเวลำที่เหมำะสมหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ธนำคำรอำจให้บริกำรหรือไม่ให้บริกำร หรือเข้ำทำหรือไม่เข้ำทำ
ธุรกรรมใด ๆ ให้กับผู้ใช้บริกำรก็ได้ แล้วแต่ธนำคำรจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ระบบ ECI Online เกิดเหตุขัดข้อง หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ใช้บริกำร
ทรำบ ผ่ำนช่องทำง และ/หรือวิธีกำรที่ธนำคำรกำหนด
2.3 ธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้บริกำร ในกรณีที่ธนำคำรไม่สำมำรถให้บริกำรตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ อันเนื่องมำจำกผู้ใช้บริกำรอยู่ระหว่ำง ถูก
ดำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือตำมคำสั่งของหน่วยงำนที่มีอำนำจ หรือผู้ใช้บริกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือข้อตกลงกับธนำคำร หรือเป็นเหตุสุด วิสัย หรือธนำคำรได้แจ้งให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงควำมขัดข้องของกำรให้บริกำรก่อนหรือในขณะที่ผู้ใช้บริกำรทำธุรกรรม
2.4 ผู้ใช้บริกำรยอมรับว่ำ ในกำรให้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online อำจมีกำรดำเนินกำรบำงส่วนหรือทั้งหมดผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ำย ฮำร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ของ ผู้ให้บริกำรรำยอื่น และตกลงว่ำธนำคำรไม่ต้องรับผิดชอบในควำมล่ำช้ำ ควำม บกพร่อง ควำมข้ดข้อง กำรถูก
รบกวน กำรไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงปกติ กำรถูกขัดขวำง กำรเข้ำสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรถูกโจรกรรม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ควำมไม่สมบูรณ์ ควำมไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิด
จำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ำย ฮำร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ ไม่ว่ำของธนำคำร หรือของผู้ให้บริกำรรำยอื่นก็ตำม
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3. ควำมรับผิดของผู้ใช้บริกำร
หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นแก่ธนำคำร และ/หรือบุคคลภำยนอก อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินกำรตำมคำขอของผู้ใช้บริกำร และ/หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริกำรประกันกำรส่งออก
และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online ผู้ใช้บริกำรตกลงชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ธนำคำร และ/หรือบุคคลภำยนอกจนครบจำนวน ในทันทีที่ได้รับแจ้ งจำกธนำคำร
4. กำรระงับกำรให้บริกำร/บอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้
4.1 ธนำคำรมีสิทธิระงับกำรให้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online ชั่วครำวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพหรือพัฒนำระบบ ECI
Online หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุอื่นใดที่ธนำคำรเห็นสมควร ตำมระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนด โดยแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร
4.2 ธนำคำร และผู้ใช้บริกำรมีสิทธิบอกเลิกกำรใช้/กำรให้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online ได้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ำยทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน
4.3 ธนำคำรมีสิทธิระงับ หรือยกเลิกกำรให้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online หรือบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร
ฉบับนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ใช้บริกำรไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ บันทึกข้อตกลง และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้
(2) ไม่มีกำรใช้บริกำร และ/หรือผู้ใช้บริกำรยกเลิกกรมธรรม์ และ/หรือบันทึกข้อตกลงไปแล้ว เกินกว่ำระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนด
(3) ธนำคำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ กำรดำเนินกิจกำรของผู้ใช้บริกำร อำจเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย หรือควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชำชำน
(4) ธนำคำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ ผู้ใช้บริกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online โดยผิดกฎหมำย หรือหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับกำรใช้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำร
รับซื้อสิทธิเรียกร้อง หรือกระทำโดยทุจริตหรือ ไม่ชอบ ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ทั้งนี้ ไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวข้ำงต้นจะกระทำโดยบุคคลใดก็ตำม
(5) ธนำคำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งประเภท บุคคลธรรมดำ นิติบุคคล
คณะบุคคล ซึ่งมีมติของ หรือประกำศภำยใต้คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ หรือรำยชื่อที่ศำลพิจำรณำ และมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถู กกำหนดจำกกำรกระทำอัน
เป็นกำรก่อกำรร้ำย หรือกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง หรือพบว่ำผู้ใช้บริกำรทำธุร กรรมกับคู่ค้ำที่มีถิ่นที่อยู่หรือถิ่นฐำน ณ ประเทศที่ถูกลงโทษ (Sanction)
ตำมมติของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ ไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม
(6) ธนำคำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำ ผู้ใช้บริกำรทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรใช้เงินที่ได้มำจำกกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ
เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรที่ผิดกฎหมำยกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยอื่น ๆ
4.4 ธนำคำรไม่ต้องรับผิดในควำมเสียหำยใด ๆ ที่ผู้ใช้บริกำรได้รับอันเนื่องมำจำกกำรที่ธนำคำรระงับหรือยกเลิกกำรให้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/ห รือบริกำรรับซื้อสิทธิ
เรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online และ/หรือบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้
4.5 กำรระงับ หรือยกเลิกกำรให้บริกำรประกันกำรส่งออก และ/หรือบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online และ/หรือกำรบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข กำรใช้บริกำร
ฉบับนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและหน้ำที่ของธนำคำร และผู้ใช้บริกำรที่มีอยู่ก่อนหน้ำนั้น ทั้งนี้ หำกยังคงมีคำสั่งทำธุรกรรมรำยกำรใด ที่มีผลใช้บังคับแล้วก่อนข้อกำหนดและ
เงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้สิ้นสุด ธนำคำรและผู้ใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ ยังคงมีผลผูกพันจนกว่ำกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งทำธุรกรรม
ดังกล่ำวแล้วเสร็จ โดยธนำคำรมีสิทธิเรียกเก็บ และผู้ใช้บริกำรตกลงชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวทุกประกำร
5. กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรใช้บริกำร/อัตรำค่ำธรรมเนียม
5.1 ผู้ใช้บริกำรมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผูใ้ ช้บริกำร (เช่น สถำนที่ตั้ง หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร) โดยแจ้งให้ธนำคำรทรำบผ่ำนระบบ ECI Online หรือเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน โดยส่งเอกสำรถึง
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยส่งเสริมกำรรับประกันกำรส่งออกและกำรลงทุน
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
1193 อำคำรเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400
หรือช่องทำงอื่นใดตำมที่ธนำคำรจะแจ้งเพิ่มเติมในภำยหลัง
5.2 ผู้ใช้บริกำรตกลงว่ำ ธนำคำรมีสิทธิและดุลยพินจิ ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำย ค่ำปรับ และ/หรือวิธีกำรคำนวณ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรเมื่อใดก็ ได้ โดย
แจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับ หรือประกำศเป็นกำรทั่วไปผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของธนำคำร หรือประกำศบนเว็บไซต์ของธนำคำร
หรือช่องทำงอื่นใดตำมที่ธนำคำรกำหนด
6. ข้อรับรอง
6.1 กำรเข้ำทำ/กำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ รวมถึงกำรทำธุรกรรมผ่ำนระบบ ECI Online เป็นกำรกระทำที่ชอบด้วยกฎหมำย และเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของผู้ใช้บริกำร และไม่เป็นกำรขัด หรือหลีกเลี่ยงข้อผูกพัน ข้อรับรองอันใด ซึ่งผู้ใช้บริกำรมีอยู่กับผู้อื่น หรือให้ไว้กั บผู้อื่น ตลอดจนไม่ขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ประกำศ ระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ทั้งที่มี
อยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำ
6.2 ผู้ใช้บริกำรตกลงสนับสนุนและเคำรพสิทธิของพนักงำนทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้ วยสิทธิมนุษยชน ทั้งระดับประเทศและระดับ
สำกล โดยพนักงำนทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของผู้ใช้บริกำร ได้รับกำรปฏิบัติ ปกป้อง เคำรพสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียม แ ละเป็นธรรม รวมถึงมีกำรปฏิบัติต่อ
พนักงำนทุกคนอย่ำงเป็นธรรม ยอมรับ และให้คุณค่ำในควำมแตกต่ำง ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้องทุกประกำร
6.3 กำรดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริกำรมีกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภทอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ไม่ก่ อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริกำรอย่ำงเคร่งครัด
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7 เบ็ดเตล็ด
7.1 กรณีคำขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริกำรประกันกำรส่งออก และบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้องผ่ำนระบบ ECI Online ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร
ฉบับนี้ ให้บังคับใช้ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้
7.2 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ข้อใด หรือส่วนใดเป็นอันไร้ผลบังคับ โมฆะ หรือพ้นวิสัยไป ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ ใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำไม่เป็นเหตุ
กระทบกระเทือนเงื่อนไข และข้อควำมส่วนอื่น ๆ ซึ่งถือว่ำมีผลผูกพัน และให้บังคับได้อยู่ตลอดไป
7.3 บรรดำค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกร ค่ำใช้จ่ำย ค่ำเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรทำข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ และ/หรือกำรดำเนินกำร
ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริกำรตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ำยเดียว นอ กจำกนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ ผู้ใช้บริกำรยินยอมรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งหลำยในบรรดำที่ธนำคำรจะพึงได้รับอันเนื่องมำจำกกำรไม่ปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของผู้ใช้บริกำร รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน เรียกร้อง ทวงถำม ดำเนินคดี ค่ำทนำยควำม ค่ำฤชำธรรมเนียมในกำรดำเนิ นคดี ตลอดจนกำรบังคับคดี และกำร
บังคับชำระหนี้ รวมทั้งกำรบังคับหลักประกัน หรือทรัพย์สินอื่นจนเต็มจำนวนทุกอย่ำงทุกประกำรด้วย
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริกำรตกลงชำระค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกร ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินจำนวนใด ๆ ดังกล่ำวในวรรคก่อน ไม่ว่ำจำนวนหนึ่งจำนวนใด ให้แก่หน่วยงำนของรัฐ
หรือธนำคำร หรือบุคคลที่ธนำคำรกำหนด (แล้วแต่กรณี) ทันที ภำยในกำหนดเวลำที่หน่วยงำนของรัฐเรียกเก็บ หรือที่ธนำคำร หรือบุคคลที่ธนำคำรกำหนดได้แจ้งให้ทรำบ
(อนึ่ง ผู้ใช้บริกำรยอมรับว่ำ จำนวนเงินที่ธนำคำร หรือบุคคลที่กำหนดแจ้งให้ทรำบ ให้ถือเป็นจำนวนที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยจะไม่โต้แย้ง ใด ๆ ทั้งสิ้น) โดยผู้ใช้บริกำรยินยอมให้
เป็นดุลยพินิจของธนำคำรที่จะดำเนินกำรหักกลบลบหนี้กับเงินของผู้ใช้บริกำรตำมควำมที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ และ/หรือหักเงินดังกล่ำวจำกเงินที่
ธนำคำรจะจ่ำยให้แก่ผู้ใช้บริกำรได้ และ/หรือยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิใช้ดุลยพินิจทดรองจ่ำยเงินดังกล่ำวแทนผู้ใช้บริกำรไปก่อนโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
และผู้ใช้บริกำรตกลงชดใช้เงินตำมจำนวนที่ธนำคำรได้จ่ำยไปก่อนนั้นคืนให้แก่ธนำคำรจนครบถ้วน ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่ อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้
7.4 คำบอกกล่ำว เอกสำร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ธนำคำรได้ส่งไปยังผู้ใช้บริกำร หรือผู้ติดต่อที่ผู้ใช้บริกำรกำหนด ตำมที่อยู่ ที่ตั้ง สำนักงำน หมำยเลข โทรสำร E-mail
หมำยเลขโทรศัพท์ ตำมที่ระบุในคำขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริกำรประกันกำรส่งออก และบริกำรรับซื้อสิทธิเรียกร้อ งผ่ำนระบบ ECI Online ไม่ว่ำจะจัดส่งโดยทำง
ไปรษณีย์ โทรสำร E-mail หรือหมำยเลขโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ให้ถือว่ำได้ส่งให้ผู้ใช้บริกำรแล้วโดยชอบ และผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงคำบอกกล่ำว
เอกสำร หนังสือ หรือข้อมูลนั้น ๆ แล้ว และบรรดำคำบอกกล่ำว เอกสำร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ธนำคำรได้รับจำกผู้ใช้บริกำรหรือผู้ติดต่อที่ผู้ใช้บริกำรกำหนด ให้ถือว่ำเป็น
คำบอกกล่ำว เอกสำร หนังสือ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริกำรที่ถูกต้องแท้จริง เป็นไปตำมควำมประสงค์โดยถูกต้องของผู้ใช้บริกำร และมีผลผูก พันผู้ใช้บริกำรทุกประกำร
7.5 ผู้ใช้บริกำรยอมรับว่ำ กำรล่ำช้ำ หรืองดเว้นใด ๆ ในกำรใช้สิทธิของธนำคำรตำมกฎหมำย หรือตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ ไม่ถือว่ำธนำคำรสละสิทธิ หรือให้
ควำมยินยอมในกำรผิดเงื่อนไขของผู้ใช้บริกำรในกรณีนั้น
7.6 กรณีผู้ใช้บริกำรมีปัญหำจำกกำรใช้งำน หรือมีข้อร้องเรียนจำกกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบ ECI Online สำมำรถติดต่อหรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่ 0 2271 3700 ต่อ 3923-3933,
3943-3944 หรือ ecihelpdesk@exim.go.th หรือผ่ำนทำงระบบ ECI Online ภำยใต้เมนู Contact us
7.7 ผู้ใช้บริกำรรับทรำบและตกลงให้ธนำคำรสำมำรถทำกำรบันทึกกำรสนทนำระหว่ำงผู้ใช้บริกำรกับธนำคำร และ/หรือ จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลเกี่ย วกับผู้ใช้บริกำร และ/หรือ
กำรทำธุรกรรม และ/หรือกำรดำเนินกำรใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำร เพือ่ ประโยชน์ในกำรปรับปรุ งบริกำรของธนำคำร และ/หรือ เพือ่ เป็นหลักฐำนกำรใช้
บริกำร และ/หรือกำรทำธุรกรรมของผู้ใช้บริกำร รวมถึงเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐทีม่ ีอำนำจ
7.8 ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้ให้ใช้บังคับ และตีควำมตำมกฎหมำยไทย และให้ศำลไทยเป็นศำลที่มีเขตอำนำจในกำรพิจำรณำข้อพิพำทที่เกิดขึ้นตำมข้อกำหนด
และเงื่อนไขกำรใช้บริกำรฉบับนี้
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