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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรเอทเีอ็ม 
 

ข้อตกลงนีใ้ช้บงัคบัระหวา่ง บมจ. ธนาคารทิสโก้ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ธนาคาร” กบัผู้ทีธ่นาคารอนมุติัให้เป็นผู้ใช้บตัรเอทีเอม็ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ 
“ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บตัร ทกุประการ ดงัตอ่ไปนี ้
ข้อ 1.  ผู้ใช้บริการต้องเปิดบญัชีเงินฝาก (ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวนั) (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า “บัญชีเงินฝาก”)  หรือมีบญัชีสินเช่ือมอร์

เกจเซฟเวอร์ (ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “บัญชีสินเชื่อ”) ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด  โดยต้องเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดาเท่านัน้  
(ซึง่ตอ่ไปนี ้หากไม่ได้กลา่วถงึ “บัญชีเงนิฝาก” หรือ “บัญชีสินเชื่อ” ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง จะให้รวมเรียกวา่ “บัญชี” ) 

ข้อ 2.  บตัรเอทีเอ็ม คือบตัรที่ธนาคารออกให้ผู้ใช้บริการส าหรับถอนเงิน โอนเงิน  สอบถามยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือของ
ผู้ใช้บริการ ช าระคา่บริการต่าง ๆ โดยผา่นเคร่ืองบริการเงินสดอตัโนมัติ (ATM) หรือผ่านช่องทางหรือเคร่ืองบริการอ่ืน ๆ ท่ีธนาคารจดั
ไว้ให้บริการ หรือใช้บริการอ่ืน ๆ ท่ีธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป โดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือของผู้ใช้บริการ
เทา่นัน้ 

ข้อ 3.  ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บตัรเอทีเอ็ม 1 ใบ เพื่อผกูกับบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือ ของตนเองได้ไม่เกินจ านวนบญัชีตามท่ีธนาคาร
ก าหนด โดยต้องก าหนดบญัชีหลกั 1 บญัชี และเจ้าของบญัชีทกุบญัชีภายใต้บญัชีหลกัจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกนั  
  โดยบญัชีหลกั หมายถงึ บญัชีที่ผู้ใช้บริการก าหนดให้เป็นบญัชีแรกท่ีจะใช้กบับตัรเอทีเอ็ม 

ข้อ 4.   ธนาคารจะออกบตัรเอทีเอ็มและซองหมายเลขรหสัประจ าตวัให้ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้ เดียวเทา่นัน้ที่ทราบหมายเลข
รหสัประจ าตวั ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลงหมายเลขรหสัประจ าตวัได้ด้วยตนเองตามท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ใช้บริการต้อง
ใช้หมายเลขรหสัประจ าตวันัน้ประกอบการใช้บตัรเอทีเอ็มกับเคร่ืองบริการเงินสดอตัโนมติั (ATM) หรือช่องทางอ่ืนใดที่ธนาคารจะได้
ให้บริการในอนาคต ทกุครัง้ นอกจากนี ้ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าหมายเลขรหสัประจ าตวัท่ีธนาคารมอบให้ผู้ใช้บริการ หรือ
รหสัประจ าตวัที่ผู้ ใช้บริการก าหนดขึน้เองในภายหลงั เป็นส่ิงใช้แทนเคร่ืองหมายประจ าตวัเฉพาะของผู้ใช้บริการ หากปรากฏว่ามีการ
กระท าใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการใช้บัตรเอทีเอ็มและ/หรือการใช้หมายเลขประจ าตัวของผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของ
ผู้ใช้บริการเองหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู้ใช้บริการเอง พร้อมทัง้ยินยอมผกูพนัและรับผิดในภาระหนี ้
ที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการกระท าดงักล่าวเต็มจ านวน เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่ามีการกระท าทจุริตเกิดขึน้โดยท่ีผู้ ใช้บริการมิได้มีส่วน
ร่วมหรือประมาทเลินเล่อให้มีการทจุริตนัน้ 

    ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการบตัรเอทีเอม็นีเ้ป็นบญัชีเงินฝากร่วม หรือบญัชีสินเช่ือร่วม  ผู้ใช้บริการ 
ตกลงวา่เจ้าของบญัชีเงินฝาก หรือเจ้าของบญัชีสินเช่ือ(ร่วม) ทกุราย จะต้องร่วมกนัและแทนกนัรับผิดอย่างลกูหนีร่้วมในหนีแ้ละ
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากการกระท าตามวรรคก่อนต่อธนาคาร 

ข้อ 5.   เม่ือผู้ใช้บริการได้รับบตัรเอทีเอ็มและหมายเลขรหสัประจ าตวัแล้ว ผู้ ใช้บริการมีหน้าท่ีลงลายมือช่ือในช่องท่ีก าหนดไว้ด้านหลงับัตร
เอทีเอม็ทนัทีและจะต้องไม่น าบตัรเอทีเอ็มไปใช้ในหรือเพื่อกิจการท่ีอาจขดัต่อกฎหมาย รวมถึงระมัดระวงั เกบ็รักษาบตัรเอทีเอ็มและ
หมายเลขรหสัประจ าตวัไว้ในท่ีปลอดภยั มิให้สญูหายและเป็นความลบัเฉพาะตวัไม่ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ และต้องไม่มอบหรือโอนบตัร
เอทีเอม็หรือหมายเลขรหสัประจ าตวัให้บคุคลอ่ืนใช้แทน หรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลให้บตัรเอทีเอม็ตกอยูใ่นความครอบครอง
ของบุคคลอ่ืน หรือเป็นผลให้บุคคลอ่ืนรู้รหสัประจ าตัวโดยเด็ดขาด ทัง้นีไ้ม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ หากผู้ ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดดงักลา่ว แล้วท าให้เกิดการทจุริตหรือมีความเสียหายเกิดขึน้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบการใช้บตัร
เอทีเอม็ดงักลา่วทกุประการ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสญูหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้แกผู่้ใช้บริการ 

ข้อ 6.   ในการใช้บริการผ่านเคร่ืองบริการเงินสดอตัโนมติั (ATM) ทกุครัง้ ผู้ใช้บริการต้องกดหมายเลขรหสัประจ าตวัให้ถกูต้อง หากหมายเลข
รหสัประจ าตวัผิด 3 ครัง้ ติดต่อกัน เคร่ืองจะคืนบตัรเอทีเอ็มให้แก่ผู้ ใช้บริการ และผู้ ใช้บริการจะใช้บตัรเอทีเอ็มดงักลา่วไม่ได้อีก โดย
ผู้ใช้บริการต้องติดตอ่ธนาคารเพื่อขอท าบตัรเอทีเอ็มใหมพ่ร้อมช าระค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการท าบตัรใหม่นัน้ 

ข้อ 7.   การถอนเงิน การโอนเงิน หรือช าระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านเคร่ืองบริการเงินสดอตัโนมติั (ATM) ในแต่ละวนัโดยใช้บตัรเอทีเอ็ม จะต้อง
ไมเ่กินวงเงินและไม่เกินจ านวนครัง้ท่ีธนาคารก าหนด กรณีการถอนเงินข้ามจงัหวดั ผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการถอนเงินข้าม 
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จงัหวดัตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจเปล่ียนแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป ณ ที่ท าการของ
ธนาคาร หรือผา่นช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร 

ทัง้นี ้ผู้ใช้บริการมีหน้าท่ีกดหมายเลขและตรวจสอบข้อมลูในการใช้บริการถอนเงิน โอนเงิน และ/หรือช าระค่าบริการต่าง ๆ เช่น
ช่ือและเลขที่บญัชีปลายทาง จ านวนเงิน หมายเลขอ้างอิงในการช าระค่าบริการต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากการถอนเงิน โอนเงินไปบุคคล
คนอื่น หรือช าระคา่บริการต่าง ๆ เกิดความผิดพลาดขึน้อนัเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบด้วย
ตนเอง 

ข้อ 8.   การใช้บตัรเอทีเอ็มกบัเคร่ืองบริการเงินสดอตัโนมัติ (ATM) ผู้ใช้บริการจะได้รับใบบนัทึกรายการ กรณีที่ใบบนัทึกรายการหมดเคร่ือง
จะแจ้งให้ทราบโดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่อไปได้ ยกเว้นรายการโอนเงิน กรณีใบบนัทกึรายการหมดเคร่ืองจะไม่สามารถท า
รายการโอนเงินดงักล่าวให้ได้ ทัง้นีส้ าหรับผู้ ใช้บริการท่ีสมัครบริการ TISCO e-statement หรือ TISCO My Wealth ผู้ใช้บริการ
สามารถตรวจสอบรายการเดินบญัชีได้ในภายหลงัทางเว็บไซต์หรือ Mobile Application ที่ธนาคารก าหนด หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่
ธนาคารจะจดัให้มีขึน้ในอนาคต  

ข้อ 9.   ผู้ ใช้บริการมีหน้าท่ีตรวจสอบรายการตามที่ปรากฏในใบบันทึกรายการ หรือรายการเดินบัญชี หากพบรายการใดไม่ถูกต้อง 
ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที  โดยจะต้องระบุถึงข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

 9.1 ช่ือ และหมายเลขติดต่อของผู้ใช้บริการ 
9.2 วนัและเวลาท่ีท ารายการ 
9.3 ประเภท และจ านวนเงินของรายการธุรกรรมที่ไม่ถกูต้อง 
9.4 สถานท่ีตัง้เคร่ืองบริการเงินสดอตัโนมติั (ATM) 
9.5 เลขท่ีบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือท่ีผกูกบับตัรเอทเีอ็มของผู้ใช้บริการ 

  ภายหลงัจากท่ีธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการตามความในวรรคแรกแล้ว ธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง
และสอบสวนหาสาเหตขุองข้อผิดพลาด โดยธนาคารจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีธนาคาร
ทราบผลการตรวจสอบนัน้ ตามวิธีการ และช่องทางที่ธนาคารก าหนด เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอ่ืนใดท่ีธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม  ทัง้นีธ้นาคารจะด าเนินการแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักล่าวตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนปฏิบติัของธนาคารให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีธนาคารได้รับแจ้งจาก
ผู้ใช้บริการตามความในวรรคแรก  
  หากผู้ ใช้บริการไม่ทกัท้วง ให้ถือว่ารายการตามท่ีปรากฏในใบบนัทกึรายการ หรือรายการเดินบญัชีถูกต้องทกุประการ 
เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะสามารถพิสจูน์ให้ธนาคารเห็นได้อย่างชดัแจ้งวา่รายการตามท่ีปรากฏในใบบนัทึกรายการ หรือรายการเดินบญัชี
ไมถ่กูต้อง และไมไ่ด้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ใช้บริการเอง 

ข้อ 10. ผู้ใช้บริการยอมรับวา่การใช้บตัรเอทีเอ็มของผู้ใช้บริการกบับริการประเภทใด ๆ ท่ีธนาคารได้จดัให้มีขึน้ ไมว่า่จะเก่ียวกับบญัชีประเภท
ใด ๆ ของผู้ ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม หากกระท าไปโดยใช้บตัรเอทีเอ็มประกอบกบัหมายเลขรหสัประจ าตวัของผู้ ใช้บริการ หรือวิธีการ 
หรือเงื่อนไขของการใช้บริการตามท่ีธนาคารก าหนดไว้ในคู่มือ หรือเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการใช้บัตรเอทีเอม็โดยถูกต้อง ให้ถือว่า
ถกูต้องสมบูรณ์ ผู้ ใช้บริการไม่ต้องท าหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใด ๆ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนัน้อีก และผู้ใช้บริการยอมรับว่า
บนัทึกรายการ สลิป หลกัฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตามท่ีธนาคารจัดท าขึน้เพื่อหักบญัชีของผู้ใช้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บัตร
เอทีเอม็ของผู้ ใช้บริการนัน้ถูกต้องทกุประการ และสามารถใช้เป็นเอกสารแทนใบถอนเงินบญัชี เงินฝาก (ประเภทออมทรัพย์) หรือ
บญัชีสินเช่ือ หรือเชค็สัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝาก (กระแสรายวนั) หรือบญัชีสินเช่ือของผู้ใช้บริการ (แล้วเตก่รณี) ทัง้นี ้โดยผู้ใช้บริการ
ไม่จ าเป็นต้องลงนามก ากับบนัทึกหลักฐานหรือเอกสารนัน้ ๆ แต่อย่างใด หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้อนัเก่ียวกบัการใช้บัตร
เอทีเอม็ดงักลา่วนี ้ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบทกุประการ 
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ข้อ 11. บตัรเอทีเอ็มถือเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคาร ธนาคารยินยอมให้ผู้ใช้บริการน าไปใช้บริการต่าง ๆ ตามระเบียบของธนาคารเท่านัน้ 

ผู้ใช้บริการหรือบคุคลอ่ืนใดจะท าลาย ท าให้เสียหาย หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงสว่นหนึง่ส่วนใดของบตัรเอทีเอ็มไม่ได้  
ข้อ 12. ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้บตัรเอทีเอม็ชัว่คราว หรือยกเลิกการใช้บตัรเอทีเอม็ หรือเรียกบตัรเอทีเอม็คืนเม่ือใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้

ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้า ยกเว้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
  12.1 มีข้อเทจ็จริงปรากฏหรือมีเหตคุวรเช่ือได้ว่าผู้ใช้บริการโอนหรือให้บคุคลอื่นใช้บตัรเอทีเอ็มแทน 

 12.2 เงินในบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือท่ีใช้บริการหรือผกูกบับตัรเอทีเอม็ไม่พอช าระคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 
ตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการใช้บริการบตัรเอทีเอ็มนี ้

  12.3 มีเหตอุนัสมควรเช่ือได้วา่มีการปลอมแปลงบตัรเอทีเอ็ม หรือผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมส่อไปในทางทจุริต หรือกระท าการทุจริต
ใด ๆ ตอ่ธนาคารหรือบุคคลใด ๆ เป็นเหตใุห้ธนาคารหรือบคุคลใด ๆ ได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหาย 

  12.4 ผู้ใช้บริการปฏิบติัผิดข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้หรือธนาคารทราบว่าผู้ใช้บริการถกูด าเนินคดีทางแพง่ หรือทางอาญา หรือตกเป็น
บคุคลล้มละลาย หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้ เสมือนไร้ความสามารถ หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ไว้ชัว่คราวหรือเด็ดขาด 

  12.5 ผู้ใช้บริการเสียชีวิต 
  12.6 ในกรณีท่ีธนาคารสงสยัว่าบตัรเอทีเอ็มของผู้ใช้บริการถูกบุคคลอ่ืนน าไปใช้โดยทจุริต ธนาคารจะยกเลิกบตัรเอทีเอ็มทนัทีเพื่อ

ความปลอดภยัของผู้ใช้บริการ  
  12.7 ธนาคารมีความจ าเป็นใด ๆ ในทางธรุกิจหรือโดยผลของกฎหมาย หรือค าสัง่ของทางราชการ 
ข้อ 13. ผู้ ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มเม่ือใดก็ได้โดยต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามวิธีการท่ี

ธนาคารก าหนด รวมทัง้มีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามสดัส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ หากปรากฏว่าใน
การยกเลิกการใช้บริการบตัรเอทเีอ็มนัน้  มิได้มีเหตมุาจากการท่ีผู้ใช้บริการผิดข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีมีกบัธนาคารหรือมีหลกัฐานบ่งชี ้
ได้วา่ผู้ใช้บริการมีส่วนในเหตกุารณ์ทจุริต 

ข้อ 14. ในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการปิดบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีสินเช่ือทกุบญัชีที่ใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม ให้ถือว่าการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มของ
ผู้ใช้บริการสิน้สดุลงโดยอตัโนมติั 

ข้อ 15. ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการใช้บริการบตัรเอทีเอม็เป็นรายปี เม่ือครบรอบปีหรือภายในเดือนท่ีจะครบรอบปี
ในการใช้บัตรเอทีเอ็ม ด้วยวิธีการหกัเงินจากบัญชีหลกัของผู้ ใช้บริการ และผู้ ใช้บริการจะน าเงินเข้าบัญชีไว้ก่อนก าหนดเวลาท่ี
ธนาคารก าหนดเพื่อช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าว ทัง้นี ้จนกว่าผู้ ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกการใช้บัตรเอทีเอ็มให้ธนาคารทราบ หรือ
จนกวา่ธนาคารจะยกเลิกการใช้บตัรเอทีเอม็ของผู้ ใช้บริการ ในกรณีที่เงินในบญัชีมีไม่พอต่อการช าระค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการตกลง
ยินยอมให้ถือเป็นหนีท่ี้ผู้ใช้บริการจะต้องช าระให้ธนาคาร 

   ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือไม่มีรายการเคล่ือนไหวเกินกว่าระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด หรือไม่มียอดเงิน
คงเหลือ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถท ารายการท่ีเก่ียวเน่ืองกับบตัรเอทีเอ็มได้จนกว่าผู้ใช้บริการจะติดต่อกับธนาคาร เพื่อด าเนินการ
เก่ียวกบับญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือดงักล่าว 

ข้อ 16. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบตัรเอทีเอม็มีก าหนดวนัหมดอายซุึ่งปรากฎบนหน้าบตัรเอทีเอ็ม และให้ถือวา่การใช้บริการบตัรเอทีเอม็ของ
ผู้ใช้บริการสิน้สดุลงโดยอตัโนมติั ผู้ใช้บริการไม่สามารถท ารายการท่ีเก่ียวเน่ืองกบับตัรเอทีเอ็มได้ และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการแตอ่ย่างใด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บตัรเอทีเอม็ได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว 

   กรณีบตัรเอทีเอ็มหมดอาย ุช ารุด สญูหาย ถกูอายัด หรือยกเลิก หรือผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปล่ียน หรือยกเลิกการ
อายดับตัรเอทีเอ็มสามารถติดต่อได้ท่ีสาขาธนาคาร เพ่ือด าเนินการออกบัตรเอทีเอ็มใหม่  หรือยกเลิกการอายดับตัรเอทีเอ็ม โดย
ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด  
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ข้อ 17. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีสินเช่ือของผู้ใช้บริการเพ่ือชดใช้เงินตามจ านวนเงินทัง้หมดท่ีเกิดจาก

การใช้บตัรเอทีเอ็ม ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความตามอตัราที่ธนาคารตกลงว่าจ้างทนายความ 
และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกิดขึน้ตามที่ธนาคารได้จ่ายไปจริง 

ข้อ 18. ผู้ใช้บริการมีสิทธิแจ้งให้ธนาคารทราบเพ่ือขอระงับการใช้งานบตัรเอทีเอ็มชัว่คราว (อายัดบตัร) ผ่านทางช่องทาง TISCO Contact 
Center 02 633 6000 หรือ 02 080 6000 กด 2 หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีธนาคารก าหนด อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรณีท่ีบตัรเอทีเอ็มของ
ผู้ใช้บริการถกูโจรกรรมหรือสญูหายไม่ว่าด้วยเหตใุด ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีเพ่ืออายัดบตัร 

   ในกรณีเช่นนีธ้นาคารจะระงบัการใช้บริการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที นบัตัง้แต่ธนาคารได้รับแจ้งอายดับตัรจาก
ผู้ใช้บริการ ทัง้นีผู้้ ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ภายหลงัจากระยะเวลาท่ีกล่าวไว้ข้างต้น เว้นแตธ่นาคารจะพิสจูน์ได้
วา่ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้เป็นการกระท าของผู้ใช้บริการเอง  

ข้อ 19. ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ เว้นแต่กรณีดงักล่าวจะเกิดขึน้จากการประพฤติโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเลอ่อย่างร้ายแรงของธนาคาร และจะไมรั่บผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรือการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการบตัร
เอทีเอม็เพื่อท าธรุกรรมทางการเงินได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 19.1 มีการยกเลิกการให้บริการ ตามวิธีการและขัน้ตอนอย่างถูกต้อง หรือมีการปิดการให้บริการนีเ้พ่ือปรับปรุงหรือบ ารุงรักษา
ระบบบตัรเอทีเอ็ม อนัมีผลท าให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการบตัรเอทีเอ็มได้ 
 19.2 เงินคงเหลือในบญัชีของผู้ ใช้บริการมีไม่เพียงพอในการท าธุรกรรม โอนเงิน ถอนเงิน หรือช าระค่าสินค้าและ/หรือ บริการ หรือ
คา่ธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
 19.3 ผู้ใช้บริการไม่ตรวจสอบความถกูต้องในการระบขุ้อมลูเก่ียวกับบญัชีผู้โอน และ/หรือผู้ รับโอน และ/หรือผู้ รับช าระเงินในการท า
ธุรกรรม 
 19.4 ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขทีมี่อยู่กบัธนาคาร 
 19.5 ผู้ใช้บริการอยู่ในระหว่างถูกด าเนินการตามกฎหมาย เช่น ถกูฟอ้งร้องด าเนินคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ถกูพิทกัษ์ทรัพย์
หรือถกูพิพากษาให้ล้มละลาย เป็นต้น 
 19.6 กรณีที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถงึข้อขดัข้องในการท าธรุกรรมแล้วก่อนหรือขณะท าธรุกรรม 
 19.7 กรณีเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ท่ีธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์ ระบบส่ือสาร หรือการส่ง
สญัญาณเช่ือมต่อไมท่ างาน หรือการรบกวนจากไวรัส หรือการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ 20. ผู้ ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ธนาคารก าหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกบรรดาสิทธิประโยชน์ทัง้ปวงท่ีธนาคาร

จดัหาหรือให้ไว้กับผู้ ใช้บริการ ข้อตกลงหรือเง่ือนไขการใช้บริการบตัรเอทีเอ็ม อตัราค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าบริการและ
คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการบตัรเอทีเอ็มได้ตามท่ีธนาคารเหน็สมควร และให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ใช้บริการ โดยธนาคารจะแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ด้วยการประกาศ ณ ที่ท าการสาขาของธนาคาร และ/หรือใน
เวบ็ไซต์ของธนาคาร และ/หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารเหน็สมควร 

ข้อ 21. เม่ือข้อมลูใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้แก่ธนาคารมีการเปล่ียนแปลง ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร 
ทัง้นีบ้รรดาเอกสารหรือหนงัสือใด ๆ ท่ีธนาคารสง่ไปยงัผู้ใช้บริการ ไมว่า่จะสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือน าสง่
โดยบคุคลใดก็ตามที่ธนาคารมอบหมาย ถ้าหากได้ส่งไปยงัท่ีอยู่ และ/หรือสถานท่ีตามที่แจ้งไว้ และ/หรือที่อยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-Mail) ตามที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ให้ถือวา่ได้ส่งให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยชอบ และแม้หากส่งให้ไม่ได้ เพราะท่ีอยู่ และ/หรือสถานที่ได้
เปล่ียนแปลงไป หรือถกูรือ้ถอนไป โดยผู้ ใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นหนงัสือตอ่ธนาคารก็ดี  หรือสง่ให้ไม่ได้เพราะหาที่
อยู ่และ/หรือสถานท่ีตามท่ีแจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนัน้ ๆ แล้วโดยชอบ 
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ข้อ 22. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือให้ข้อมลูบางส่วนหรือทัง้หมดเก่ียวกบัผู้ขอใช้บริการแก่หน่วยงาน

ราชการ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดโดยเป็นไปภายใต้กฎหมาย ค าสัง่ กฎ หรือระเบียบของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือเป็นไปเพ่ือการปฏิบติัตามสญัญาในการให้บริการตามข้อตกลงและเง่ือนไขนี ้

ข้อ 23. ข้อมลูสว่นบุคคล  
 23.1ผู้ ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการบตัรเอทีเอ็มนี ้ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของ
ผู้ใช้บริการ และ/หรือของบุคลอ่ืนใดท่ีได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใต้บริการบตัรเอทีเอ็มนี ้เพื่อวตัถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขนี ้และวตัถปุระสงค์อ่ืนใดตามท่ีระบใุนประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคาร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของธนาคารได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคาร ฉบบัปัจจบุนัและท่ีจะแก้ไข
เปล่ียนแปลงได้ที ่https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html และ/หรือช่องทางอ่ืนใดทีธ่นาคารก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ใช้บริการได้มี
การให้ข้อมลูส่วนบคุคลของบุคคลอ่ืน ผู้ใช้บริการมีหน้าท่ีแจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย
ข้อมลูส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคารดงักลา่วด้วย โดยเม่ือผู้ ใช้บริการได้เข้าใช้บริการบตัรเอทีเอ็ม ภายหลงั
การเปล่ียนแปลงให้ถือวา่ ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตวัทัง้หมดท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 23.2 ผู้ใช้บริการยอมรับและรับทราบประกาศความเป็นสว่นตวัของธนาคาร และตกลงให้ธนาคารเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมลู
สว่นบคุคลภายในขอบเขตท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการบตัรเอทีเอ็มนี ้และประกาศความเป็นสว่นตวัของธนาคาร 


