ตารางเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ LH Bank M Choice
กรุ ณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บริ การ
1. บริการ LH Bank M Choice
LH Bank M Choice เป็ นบริ การที่เพิ่มความสะดวกในการทาธุ รกรรทางการเงินต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ ทโฟน (Smart
Phone) หรื อแท็บเล็ต (Tablet) ได้ทุกที่ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีประเภทบริ การ ดังนี้
(1) การโอนเงินภายในบัญชีตวั เอง , ภายในธนาคารเพื่อบุคคลที่ (2) การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
3 , ต่างธนาคาร และโอนเงินพร้อมเพย์
(3) การซื้ อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนภายใต้ LH Fund
(4) การเปิ ดบัญ ชี เ งิ นฝากประเภทออมทรั พ ย์ ฝากประจ า และ
ปลอดภาษี
(5) Single sign-on เชื่อมต่อกับ LH Securities Prompt Trade
(6) การลงทะเบียนพร้อมเพย์
(7) การสร้าง QR Code เพื่อรับโอนเงิน
(8) การชาระสิ นเชื่อของธนาคาร
(9) การแสดงข้อมูลสิ นทรัพย์
(10) การจัด การข้อมู ลบัญ ชี ตรวจสอบยอดเงิ น และตรวจสอบ
รายการเดินบัญชี
(11) การตรวจสอบประวัติการทารายการ
(12) การค้นหาที่ต้ งั สาขาและเครื่ องเอทีเอ็มของธนาคาร
(13) เปลี่ ย นแปลงวงเงิ น ต่ อ รายการ และวงเงิ น ต่ อ วัน ต่ อ บัญ ชี
สูงสุ ด 2,000,000 บาท
ลูกค้าสามารถใช้งานบริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ (Mobile Application) ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ LH Bank M Choice ได้จาก
● App Store สาหรับ iOS ที่มีระบบปฏิบตั ิการ (Operation System) เวอร์ ชน
ั่ 9.0 ขึ้นไป
● Google Play Store สาหรับ Android ที่มีระบบปฏิบตั ิการ (Operation System) เวอร์ ชน
ั่ 5.1 ขึ้นไป
2. ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ
รายการ
1. ลงทะเบียนใช้บริ การ
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
1.3 ค่าธรรมเนียมการดาวน์โหลด Mobile Application
2. สอบถามยอดเงินคงเหลือ
3. การโอนเงิน (สาหรับบัญชีที่ลงทะเบียนไว้)
3.1 โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองใน LH Bank
3.2 โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลที่ 3 ภายใน LH Bank
- จานวนเงินสูงสุ ด 2,000,000 บาทต่อรายการ
3.3 โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลที่ 3 ต่างธนาคาร
- จานวนเงินสูงสุ ด 2,000,000 บาทต่อรายการ
4. การโอนเงิน PromptPay ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน, หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี, E-Wallet ID
4.1 บัญชี PromptPay ผูร้ ับโอนเป็ นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
4.2 บัญชี PromptPay ผูร้ ับโอนเป็ นของต่างธนาคาร
- จานวนเงินตั้งแต่ 1-5,000 บาทต่อรายการ
- จานวนเงินมากกว่า 5,000 – 30,000 บาทต่อรายการ
- จานวนเงินมากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อรายการ
- จานวนเงินมากกว่า 100,000 – 2,000,000 บาทต่อรายการ
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2. ค่ าธรรมเนียม/ค่ าบริการ (ต่ อ)
รายการ

อัตราค่ าธรรมเนียม (บาท)

5. ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
5.1 ชาระสิ นเชื่อของ LH Bank
ฟรี
5.2 ชาระค่าสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ต่างๆ
- จานวนเงินสูงสุ ด 2,000,000 บาทต่อรายการ
ฟรี
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและบริ การต่างๆ ที่ใช้บริ การผ่านช่องทาง LH Bank M Choice
ที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรื อ www.lhbank.co.th
3. ข้ อแนะนาสาหรับผู้ใช้ บริการ
1) เก็บรักษารหัสลับ Mobile PIN และรหัสการยืนยันการทาธุรกรรม (OTP) ของท่านเป็ นความลับ อย่าจดรหัสไว้ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
หรื อที่ที่บุคคลอื่นสามารถพบเห็นได้ง่าย และโปรดระมัดระวังไม่ให้บุคคลอื่นเห็นรหัสของท่านในขณะที่ท่านใส่ รหัส
2) ควรตั้งรหัสลับ Mobile PIN ที่ยากแก่การคาดเดา และไม่ควรใช้ตวั เลขที่บุคคลอื่นสามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น วันเดื อนปี เกิ ด
หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บา้ น หรื อหมายเลขทะเบียนรถ มาใช้เป็ นรหัสลับ Mobile PIN และควรเปลี่ยนรหัสลับ Mobile PIN
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก 3 เดือน
3) ไม่เขียนรหัสลับ Mobile PIN ทิ้งไว้ในที่ที่ผอู ้ ื่นอาจพบได้ และควรท่องจารหัสฯให้ได้ดว้ ยตัวเอง
4) หลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ LH Bank M Choice จากแหล่งอื่นๆ นอกเหนื อจาก Apple App Store, Google Play Store
เท่านั้น
5) หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อ WiFi สาธารณะเมื่อทาธุรกรรมทางการเงิน
6) ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ Anti-virus บนโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) หรื อแท็บเล็ต (Tablet) ที่ใช้ทาธุ รกรรม
ออนไลน์
7) หากส่ งอุปกรณ์เข้าซ่อม หรื อขายต่อ ให้ลบแอพพลิเคชัน่ LH Bank M Choice ออกจากเครื่ องเพื่อความปลอดภัย
8) ไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวให้บุคคลทัว่ ไปทราบ เช่น เลขที่บญั ชี เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วัน/เดือน/ปี เกิด
หมายเลขบัตร วงเงิน ฯลฯ และธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลเหล่านี้จากลูกค้าทางอีเมล์ หรื อทาง SMS
9) ตรวจสอบความถูกต้องของช่องทาง LH Bank M Choice ของธนาคารให้ถูกต้องก่อนเริ่ มทารายการ โดยเฉพาะกรณี ที่มีการ
เชื่อมโยงเข้าสู่ LH Bank M Choice ของธนาคาร จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรื อช่องทางอื่น ๆ ของบุคคลอื่น
10) ควรทารายการอย่างระมัดระวัง โดยไม่ทารายการในสถานที่ที่บุคคลอื่นสามารถเห็นข้อมูลที่สาคัญของผูใ้ ช้บริ การที่ใช้ในการเข้าใช้
บริ การหรื อทารายการ
11) ตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงที่มาพร้อมกับ OTP ให้ตรงกับหน้าจอที่ ทารายการทุกครั้งก่อนดาเนินการทารายการต่อไป
12) หลีกเลี่ยงการทารายการผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงระบบปฏิบตั ิการ เช่น jailbreak สาหรับระบบปฏิบตั ิการ iOS รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเว็บไซต์หรื อเปิ ดอีเมลที่น่าสงสัย (junk mail)
13) ออกจากระบบการให้บริ การทุกครั้งเมื่อทารายการเสร็ จสิ้ น เพื่อป้ องกันบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
14) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการทารายการและข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การอย่างสม่าเสมอ และหากพบรายการที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งต่อ
ธนาคารทันที
15) มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่ วนตัวผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น ตั้งรหัสเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ (log in) ตั้งเวลาในการ
ปิ ดการเข้าถึงระบบภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ (auto lock)
16) ไม่วางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้ในระหว่างการทารายการ
17) ผูใ้ ช้บริ การตรวจสอบ Application ของธนาคารให้เป็ นเวอร์ ชนั่ ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
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4. การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลส่ วนตัว
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และยกเลิกบริ การฯ ได้ที่ LH Bank Call Center โทร. 0 2677 7111 ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
5. ช่ องทางการติดต่ อ/สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรื อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LH Bank Call Center โทร. 0 2677 7111
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
6. ทางเลือกอืน่ ในกลุ่มบริการการเงินผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
บริ การทางอินเตอร์เน็ต LH Bank Speedy
หมายเหตุ:
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเอกสารนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วน
ั ที่ 25 ธันวาคม 2562
 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการใช้บริ การหรื อซื้ อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในกรณี ที่ลกู ค้า
ตกลงใช้บริ การซื้ อผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้องผูกพันตามสัญญา/ข้อตกลงการใช้บริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การต่างๆของธนาคารที่จะได้ประกาศต่อไป

** การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขต่ างๆ เป็ นไปตามทีธ่ นาคารกาหนด **
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