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คําขอทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ (APPLICATION FOR FOREIGN CURRENCY TRANSACTION)
ถึง ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

วันที่ (DATE) …………………………………..

TO: ISLAMIC BANK OF THAILAND

ขาพเจาขอทําธุรกรรมดาน (REQUEST FOR)
ดราฟท (DRAFT)
ธนบัตรตางประเทศ (BANK NOTES)
โอนเงินไปตางประเทศ (FUNDS TRANSFER)
อื่น (OTHERS) ………………………………………………………………..
F50

ชื่อและที่อยู ผูขอ
OEDERING CUSTOMER (NAME & ADDRESS)

F32

F57

หมายเลขโทรศัพท
(TEL NO.)
เลขบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง
(ID/ PASSPORT NO.)
วันที่ตองการใหออกดราฟท/โอนเงิน
(VALUE DATE)
สกุลเงินและจํานวนเงิน
(CURRENCY & AMOUNT)
ชื่อและที่อยูธนาคารผูรับเงิน
BENEFICIARY’S BANK (NAME & ADDRESS)

F59

เลขที่บัญชีผูรับเงิน
(BENEFICIARY’S A/C NO.)
ชื่อและที่อยูผูรับเงิน
BENEFICIARY(NAME & ADDRESS)

F70

วัตถุประสงค
(PURPOSE)
คาใชจายของธนาคารตางประทศ เก็บจาก
FOREIGN BANK’S CHARGE FOR

F71

ผูข อโอน (ORDERING CUSTOMER)

ผูรับเงิน (BENEFICIARY)

ชําระคาของเงินตราตางประเทศโดย (IN REIMBURSEMENT OF THE ABOVE TRANSACTION BY : )
เงินสด (CASH)
เช็คเลขที่ (CHEQUE NO.)………………………………………………………………………..
ใชวงเงินสินเชื่อตามสัญญาทรัสตรีซีทเลขที่ (APPLY TRUST RECEIPT AGREEMENT NO.)……………………………………....................
หักบัญชีของขาพเจาเลขที่ (DEBIT MY/OUR ACCOUNT NO.)………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลรายละเอียดที่ขาพเจาใหไวขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ และ ตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ
โอนเงินและดราฟตตางประเทศทีธ่ นาคารอิสลามแหงประเทศไทย (“ธนาคาร”)กําหนด โดยยินดีใหถือเปนขอตกลงที่ใหไวเปนหลักฐานตอธนาคาร จึงลงลายมือชื่อ
รับรองไวขางทายนี้
I/WE CERTIFY THAT ALL THE ABOVE INFORMATION THAT I/WE GIVEN IS CORRECT AND TRUE AND ALSO AGREE TO COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS FOR THE OUTWARD REMITTANCE AND/OR ISSUANCE OF DEMAND DRAFT STIPULATED BY ISLAMIC BANK OF THAILAND (“THE BANK”) AND
CAN BE REGARDED AS MY/OUR AGREEMENT TO THE BANK. THEREFORE, I/WE HEREBY SIGN MY/OUR NAME(S) BELOW.
ลายมือชือ่ (SIGNATURE)…………………………………………………………………

For bank use only

Exchange Rate@..............................

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศ
ขาพเจา(“ผูขอโอนเงิน”) ซึ่งลงลายมือชือ่ ในคําขอทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ (“คําขอ”) ตกลงยินยอมปฏิบัตติ ามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศ ที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
(“ธนาคาร”) กําหนด ดังมีขอความตอไปนี้
1. ในการขอใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศ ผูขอโอนเงินตองกรอกขอความหรือคําสั่งจายเงินพรอมทั้งลงลายมือชือ่ ในคําขอใหถูกตองครบถวน หากมีการแกไขขอความใดๆ ในคําขอ ผูข อโอนเงินตอง
ลงลายมือชือ่ กํากับการแกไขทุกครั้ง โดยธนาคารจะถือวาขอความที่ปรากฏในคําขอเปนความประสงคที่ถูกตองแทจริงของผูขอโอนเงิน ธนาคารจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดของขอความที่ผขู อโอนเงินได
กรอกไวในคําขอ ธนาคารจะตรวจสอบเพียงลายมือชื่อที่แทจริงของผูขอโอนเงินเทานั้น
2. ผูขอโอนเงินตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมการใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศใหแกธนาคารตามอัตราคาธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศกําหนด
3. ผูขอโอนเงินรับทราบวา ธนาคารมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการโอนเงินออกไปตางประเทศและการออกดราฟตตางประเทศตอธนาคารแหงประเทศไทย ผูขอโอนเงินจึงยินยอมจะใหความรวมมือ
กับธนาคารในการจัดทําและลงนามในแบบรายงานของธนาคารแหงประเทศไทยรวมทั้งตกลงสงมอบเอกสารที่จําเปนในการยื่นแบบรายงานตอธนาคารแหงประเทศไทยใหแกธนาคารดวย
4. เมื่อผูขอโอนเงินขอใหธนาคารตรวจสอบไปยังธนาคารในตางประเทศ ในกรณีที่ผูรับเงินในตางประเทศไมไดรับเงินจากการโอนเงิน หรือการจายเงินตามดราฟตภายในระยะเวลาอันสมควร เนื่องจากผูขอโอนเงิน
เปลี่ยนแปลงคําสั่งการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟต หรือเกิดจากเหตุขัดของสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งมิใชความผิดของธนาคาร ผูขอโอนเงินตกลงยินยอมชําระคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบใหแก
ธนาคารทั้งหมด
5. หากธนาคารในตางประเทศเรียกรองใหธนาคารชําระคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวกับการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟตใหแกผูรับเงินในตางประเทศตามคําสั่งของผูขอโอนเงิน ผูขอโอนเงินตกลงยินยอมชําระ
คาใชจายดังกลาวใหแกธนาคารในทันทีที่ธนาคารเรียกใหชําระ
6. ธนาคารจะชดใชคาเสียหายใหแกผูขอโอนเงิน หากความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจกระทําความผิดหรือประมาทเลินเลอของธนาคาร แตทั้งนี้ความรับผิดของธนาคารจะไมเกินจํานวนเงินที่โอนตาม
คําสั่งของผูขอโอนเงิน โดยธนาคารจะไมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณพิเศษ เหตุสุดวิสัย หรือความบกพรองทางดานเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร
7. ในกรณีที่ผูขอโอนเงินขอยกเลิกการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟตใหแกผูรับเงินในตางประเทศ และจะขอรับเงินที่ผูขอโอนเงินไดชําระใหแกธนาคารสําหรับการทําธุรกรรมดังกลาวคืนจากธนาคาร ธนาคาร
จะชําระเงินดังกลาวคืนใหแกผูขอโอนเงินภายใตเงื่อนไขดังนี้
7.1 กรณีที่ผูขอโอนเงินขอยกเลิกการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟต โดยแจงใหธนาคารทราบกอนที่ธนาคารจะมีคําสั่งไปยังธนาคารในตางประเทศ ใหทําการโอนเงินหรือจายเงินตามดราฟตใหแกผูรับเงินใน
ตางประเทศ ธนาคารจะชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในคําขอคืนใหแกผูขอโอนเงิน
7.2 กรณีที่ผูขอโอนเงินขอยกเลิกการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟตโดยแจงใหธนาคารทราบภายหลังจากที่ธนาคารไดมีคาํ สั่งไปยังธนาคารในตางประเทศใหทําการโอนเงินหรือจายเงินตามดราฟตใหแก
ผูรับเงินในตางประเทศแลว และหลังจากที่ธนาคารไดรับคํายืนยันการยกเลิกการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟตจากธนาคารในตางประเทศ ธนาคารจะชําระคืนใหแกผูขอโอนเงินตามจํานวนเทาที่
ธนาคารไดรับคืนจากธนาคารในตางประเทศ
7.3 ในการชําระเงินคืนใหแกผูขอโอนเงินตามขอ 7 นี้ ผูขอโอนเงินยินยอมใหธนาคารชําระคืนเปนเงินสกุลบาท โดยใหธนาคารเปลี่ยนเงินสกุลตางประเทศตามที่ผูขอโอนเงินระบุในคําขอเปนเงินสกุลบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อเงินสกุลตางประเทศ ณ วันที่ธนาคารชําระเงินคืนใหแกผูขอโอนเงิน
8. ผูขอโอนเงินยินยอมชดใชคาเสียหายใหแกธนาคาร ในกรณีที่มีความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกรอง หรือคาใชจายใดๆ ซึ่งรวมถึงไมแตเพียงเฉพาะคาบริการทางกฎหมายและคาใชจายตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับธนาคาร อันเนื่องมาจากการยกเลิกการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟตตามขอ 7 เทานั้น แตรวมถึงการปลอมแปลง การฉอฉล การจายซ้ําหรือขอผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินหรือการจายเงินตามดราฟต
ใหแกผูรับเงินในตางประเทศ อันเกิดจากการกระทําโดยจงใจกระทําความผิดหรือประมาทเลินเลอของผูขอโอนเงินดวย
หากผูขอโอนเงินไมชําระคาเสียหายใหแกธนาคารภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากธนาคาร ธนาคารมีสิทธิคิดคาชดเชยความเสียหายจากการผิดนัดชําระตามที่ธนาคารประกาศ (ปจจุบันเทากับอัตรา
........ตอป) หรือในอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนด โดยผูขอโอนเงินยินยอมชําระคาชดเชยดังกลาวใหแกธนาคารนับแตวันที่ครบกําหนดชําระคาเสียหายเปนตนไปจนกวาจะชําระคาเสียหายครบถวน
9. ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงและเงือ่ นไขการใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศฉบับนี้ ธนาคารจะแจงใหผูขอโอนเงินทราบทันทีโดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของธนาคาร โดยผูข อใชบริการ
ยินยอมปฏิบัตติ ามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการโอนเงินและดราฟตตางประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลงใหมนั้นทันที

Terms and Conditions for Outward Remittance and Issuance of Demand Draft
I/We (the “Ordering Customer”), having executed an Application for Foreign Currency Transaction (the “Application”) in order to obtain services from Islamic Bank of Thailand (the “Bank”) for the outward remittance and/or
issuance of demand draft (the “Requested Services”), acknowledge and agree to comply with these Terms and Conditions for Outward Remittance and Issuance of Demand Draft stipulated by the Bank as follows:
1.
The Ordering Customer shall correctly fill out and sign the Application in order to obtain the Requested Services from the Bank. Any change or alteration to the Application shall be accompanied by the
Ordering Customer’s signature. The Bank shall deem that all given details in the Application are in accordance with the purpose of the Ordering Customer and the Bank shall not be responsible for
the correctness and completeness of such given details. The Bank shall verify only the true signature of the Ordering Customer.
2.
The Ordering Customer agrees to pay to the Bank a fee for the Requested Services at the rate as announced by the Bank.
3.
As the Bank has the duty to report transactions in connection with the Requested Services to the Bank of Thailand (“BOT”), the Ordering Customer agrees to assist the Bank in preparing and signing
BOT’s report form, including delivering any other relevant document to the Bank.
4.
In case of a delay of payment resulting from any change of the Ordering Customer’s instruction, force majeure or any cause other than the Bank’s fault or error, the Ordering Customer may
request the Bank to investigate the cause of such delay from any relevant foreign bank. All expenses incurred by the Bank in connection with the aforesaid investigation shall be born by the
Ordering Customer.
5.
The Ordering Customer agrees to pay to the Bank immediately on the Bank’s demand for any expense or charge claimed by a foreign bank concerning the Requested Services.
6.
The Bank shall indemnify the Ordering Customer against any damage incurred by the Ordering Customer relating or arising from the Requested Services if such damage results from negligence or willful misconduct of
the Bank. However, the liability of the Bank shall be limited to the amount of remitted proceeds as instructed by the Ordering Customer. In no case shall the Bank be liable for any incidental, special
or consequential damage or any damage caused by force majeure of technical failure of the computer system.
7.
In case the Ordering Customer desires to cancel the use of the Requested Services and ask for a refund from the Bank, the Bank shall pay such refund to the Ordering Customer under the
following conditions:
7.1 If the Bank is informed by the Ordering Customer of such cancellation before any relevant foreign bank is instructed by the Bank to remit proceeds or make payment under demand draft issued
to any relevant beneficiary in any foreign country, the Bank shall refund money to the Ordering Customer in the amount as specified in the Application;
7.2 If the Bank is informed by the Ordering Customer of such cancellation after any relevant foreign bank is instructed by the Bank to remit proceeds or make payment under demand draft
issued to any relevant beneficiary in any foreign country, after the Bank receives a confirmation of such cancellation from such relevant foreign bank, the Bank shall refund money to the
Ordering Customer in the amount equal to the proceeds the Bank receives from such relevant foreign bank; and
7.3 The Ordering Customer agrees that any payment to be refunded to the Ordering Customer under Clause 7 Shall be in Thai Baht. The Bank shall convert the foreign currency as specified in the
Application into Thai Baht by using the exchange rate based on the buying rate of the Bank on the date of the Bank making payment to the Ordering Customer.
8.
The Ordering Customer shall indemnify the Bank against any and all liabilities, costs, losses, damages or expenses including , but not limited to, legal fees and expenses, arising out of the
cancellation of the Requested Services under Clause 7, forgery, fraud, double payment or any error in remitting any proceeds or making payment under demand draft issued if such liabilities, costs,
losses, damages or expenses result from negligence or willful misconduct of the Ordering Customer.
If the Ordering Customer fails to pay the Bank for any damages mentioned above within 7 days after receipt of the Bank’s notice, the Ordering Customer agrees to pay compensation fee at
the rate ………..% p.a. or at the rate announced by the Bank calculating on such damages from and including the date following the seventh day after receipt of the Bank’s notice to the date of
actual payment.
9.
If any of these Terms and Conditions is amended or modified by the Bank, the Bank shall inform the Ordering Customer of such amendment by posting at the Bank’s office.

