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ผลิตภัณฑ์เงนิฝาก

2

• Current Account - เงนิฝากกระแสรายวัน
บัญชทีี่ให้ความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ

โดยการใช้เชค็ส่ังจ่ายแทนเงนิสด

• Savings Account - เงนิฝากออมทรัพย์
บัญชีส าหรับการออมเงนิ แต่ยังสะดวกในการเบิกใช้

โดยได้รับอัตราดอกเบีย้ตามยอดเงนิฝากคงเหลือ ณ สิน้วัน

• Time Deposits – เงนิฝากประจ า
บัญชทีี่ให้ดอกเบีย้สูงตามระยะเวลาการฝาก

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคาร
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Current Account - เงนิฝากกระแสรายวัน
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Standard Current  กระแสรายวัน
เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้บญัชีเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินธุรกจิ 

Special Current กระแสรายวันพเิศษ
เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้บัญชีเพื่อความคล่องตัวในการ
ด าเนินธุรกจิ พร้อมไปกับการออมเงนิเพื่อรับผลตอบแทน

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet



เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้, มลูนธิ,ิ นติบิคุคล

ท่ัวไป, กองทนุ 

• กรณีบคุคลธรรมดา ตอ้งมเีงนิฝากรวมกันทกุบัญชภีายใต ้Customer 
Information File “CIF” เดยีวกัน ตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป (โดย 
ไมนั่บรวมยอดเช็คทีร่อเรยีกเก็บ) จงึจะเปิดบัญชไีด ้ 

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูเ้ยาว์

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขาของธนาคาร            
ทสิโก ้จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามที่
ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ถอนเงนิขา้มเขต ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM
ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้

การจา่ยดอกเบีย้: ไมจ่า่ยดอกเบีย้

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน
และมยีอดเงนิคงเหลอืต า่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมรักษาบัญชี 50 บาทตอ่เดอืน

การปิดบัญชภีายใน 7 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญชี ธนาคาร
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการปิดบัญชี 100 บาท

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขอสมดุเช็ค 1 เลม่
ตอ่ปีปฏทินิ (20 ฉบับ/เลม่) เมือ่ใชบ้ัญชนีีเ้ป็นบัญชคีูโ่อนกับ
บัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์หรอืบัญชอีอมทรัพยไ์ดมอนด์

กระแสรายวัน – Standard Current

ข ัน้ต า่ :  20,000 บาท

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/

ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สทิธปิระโยชน์

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก กระแสรายวนั
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เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ , มลูนธิ,ิ

นติบิคุคลทั่วไป หรอืกองทนุ

• กรณีบคุคลธรรมดา ตอ้งมเีงนิฝากรวมกนัทกุบญัช ีภายใต ้Customer 
Information File “CIF” เดยีวกนั ตัง้แต ่500,000 บาทขึน้ไป (โดย       
ไมนั่บรวมยอดเชค็ทีร่อเรยีกเก็บ) จงึจะเปิดบญัชไีด ้ 

• ไมรั่บเปิดบญัชสี าหรับผูเ้ยาว ์

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบญัชตี า่กวา่ 100,000 บาทตอ่เดอืน    
ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมรักษาบญัชเีดอืนละ 100 บาท  ยกเวน้  
กรณีทีเ่ป็นบญัชคีูโ่อนกบับญัชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด์ หรอืออมทรัพย ์    
ไดมอนด ์ธนาคารจะไมก่ าหนดยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบญัชขีัน้ต า่

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสดหรอืเชค็ของธนาคารทสิโก ้ณ สาขาของธนาคารทสิโก ้  
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการฝากเงนิขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอืน่ตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ทา่นัน้

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน
และมยีอดเงนิคงเหลอืต า่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมรักษาบัญชี 50 บาทตอ่เดอืน

• การปิดบัญชภีายใน 7 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคาร    
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการปิดบัญช ี100 บาท

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้

• การออกแคชเชยีรเ์ช็คโดยตัดจากบญัช ี5 ฉบับตอ่เดอืน

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน

• การออกหนังสอืรับรองเงนิฝาก

• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card)
และ คา่ธรรมเนยีมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี

• การขอสมดุเช็ค 1 เลม่ตอ่ปีปฏทินิ (20 ฉบับ/เลม่) เมือ่ใช ้

บัญชนีีเ้ป็นบัญชคีูโ่อนกับบัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์หรอื
บัญชอีอมทรัพยไ์ดมอนด์

กระแสรายวันพเิศษ – Special Current

ข ัน้ต า่ :  100,000 บาท

ข ัน้สูงสุด : ไมก่ าหนด

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/โอนเงนิ

สทิธปิระโยชน์

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก กระแสรายวนั
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Super Savings

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์พเิศษ

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการความสะดวกคล่องตัว
ในการเบิกถอน

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงนิ เพื่อได้รับ
ผลตอบแทนที่มากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

เหมาะกับลูกค้าท่ีเน้นการออมเงนิ แต่ไม่เน้นการ
เบิกถอน เพื่อได้รับดอกเบีย้ท่ีสูง

TISCO My Savings

Diamond Savings

ออมทรัพย์บลูไดมอนด์

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการบัญชีส าหรับใช้จ่าย
พร้อมรับดอกเบีย้เป็นรายเดือน

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงนิจ านวนมาก 
เพื่อเน้นรับผลตอบแทน

เหมาะกับลูกค้าท่ีต้องการออมเงนิจ านวนมาก
เพื่อเน้นรับผลตอบแทน พร้อมความสะดวกด้วย
บัญชีกระแสรายวัน

Savings Account - เงนิฝากออมทรัพย์

Blue Diamond Savings Premium Savings 

Standard Savings 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก
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ออมทรัพย์บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน
เหมาะกับลูกค้าท่ีมีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ
สวัสดกิารแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้น้ไป

Basic Banking Account  
Savings 

ซุปเปอร์ออมทรัพย์

ออมทรัพย์ไดมอนด์

ออมทรัพย์ TISCO My Savings



เงือ่นไขหลัก • รับเปิดบัญชสี าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทยเท่านัน้, มูลนธิ,ิ นติบิุคคล
ท่ัวไป, กองทนุ 

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้ม
เขต ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโก ้
เทา่นัน้

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั

การจา่ยดอกเบีย้:   ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน 
และมยีอดเงนิคงเหลอืต า่กวา่ 2,000 บาท ธนาคารจะเรยีก 
เก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน

• การปิดบัญชภีายใน 7 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคาร     
จะเก็บคา่ธรรมเนยีมการปิดบัญช ี100 บาท

• กรณีลกูคา้ไมท่ ารายการจนท าใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหว
ตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ี     
ณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

ออมทรัพย์ – Standard Savings

ข ัน้ต า่ :  1,000 บาท

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/โอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์
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เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ และเป็น      

ผูม้รีายไดน้อ้ยภายใตโ้ครงการสวสัดกิารแหง่รัฐ (ตอ้งแสดงหลักฐาน
หรอืบัตรสวสัดกิารแหง่รัฐในการขอใชบ้รกิาร) หรอืเป็นผูม้อีาย ุ65 ปี
บรบิรูณ์ขึน้ไป 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม)

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขาของธนาคาร   
ทสิโก ้จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามที่
ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
ถอนเงนิขา้มเขต ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM
ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั

การจา่ยดอกเบีย้:     ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• กรณีบัตรเอทีเอ็มทสิโกช้ ารุด สูญหาย ลมืรหัส บัตรถูกยดึที่ตูเ้อทีเอ็มอันเกดิจาก
ความผดิพลาดของผูใ้ชบ้รกิาร ธนาคารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการออกบัตรเอทเีอ็ม
ทสิโกใ้หม ่(อัตราคา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศธนาคาร)

• กรณีลกูคา้ไมท่ ารายการจนท าใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และมี
ยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีมเ่คลือ่นไหวเป็นระยะเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน ธนาคารจะถอืวา่เป็นบัญชี

ไม่เคลือ่นไหว และธนาคารจะระงับการท ารายการทุกประเภท จนกวา่เจา้ของบัญชี

จะมาตดิตอ่ท ารายการกับธนาคารดว้ยตนเอง

ออมทรัพย์บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน– Basic Banking Account 

• ไมก่ าหนดจ านวนเงนิขัน้ต า่และขัน้สงูสดุในการเปิดบัญชี
จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/โอนเงนิ

ดอกเบีย้

ขอ้ควรระวงั

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์
Product Catalog / Sales Sheet

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้

• คา่ธรรมเนยีมการออกบัตรเอทเีอ็มทสิโก ้(TISCO ATM  
Chip Card) ใบแรก และกรณีบัตรหมดอายุ

• คา่ธรรมเนยีมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี

สทิธปิระโยชน์

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้  หรอืมลูนธิ ิ

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นัน้ 

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี า่กวา่ 20,000 บาทตอ่เดอืน ธนาคาร    
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 100 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้                
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต 
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วนั

การจา่ยดอกเบีย้ :   ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 

อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดเงนิคงเหลอื             
ต า่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญชเีงนิ 50 บาทตอ่เดอืน

• การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม      
การปิดบัญช ี500 บาท

• กรณีลกูคา้ไมท่ ารายการจนท าใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ     
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

ออมทรัพย์พเิศษ – Premium Savings

ข ัน้ต า่ :  20,000 บาท

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต า่ และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/ โอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวงั

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้

• แคชเชยีรเ์ช็ค 5 ฉบับตอ่เดอืน

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน

• การออกหนังสอืรับรองเงนิฝาก

• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip 
Card) และคา่ธรรมเนยีมรายปี (เฉพาะปีแรก)

สทิธปิระโยชน์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet
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เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม)

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี า่กวา่ 100,000 บาทตอ่เดอืน ธนาคาร 
จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 100 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้             
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการถอนเงนิขา้ม
เขต ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโก ้
เทา่นัน้

การค านวณดอกเบีย้: แบบข ัน้บนัได

(ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตรา   
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงนิ)

การจา่ยดอกเบีย้ : ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค. 

อตัราดอกเบีย้ : ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม
การปิดบัญช ี500 บาท

• กรณีลกูคา้ไมท่ ารายการจนท าใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ     
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดเงนิคงเหลอื        
ต า่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน

ซุปเปอร์ออมทรัพย์ – Super Savings

ข ัน้ต า่ :  100,000 บาท

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ/โอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบัญชี

ขอ้ควรระวงั

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้

• รายการเดนิบัญชยีอ้นหลังไมเ่กนิ 6 เดอืน

• การออกหนังสอืรับรองเงนิฝาก

สทิธปิระโยชน์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


ออมทรัพย์ TISCO My Savings

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet

เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญช ีเทา่นัน้ 

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสด หรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้ 
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้

การค านวณดอกเบีย้ : แบบข ัน้บนัได

(ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงนิ)

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 
ทกุวนัที ่25 ของเดอืน

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

1. กรณีปิดบัญชภีายใน 7 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม  
การปิดบัญช ี100 บาท

2. กรณีลกูคา้ไมท่ ารายการจนท าใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดเงนิคงเหลอื      
ต า่กวา่ 2,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญช ี 50 บาทตอ่เดอืน

จ านวนเงนิเปิดบัญชขีัน้
ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ / โอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

ข ัน้ต า่ :  1,000 บาท

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ , มลูนธิ ิหรอื      
นติบิคุคลท่ัวไป  

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม)

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี า่กวา่ 1,000,000 บาทตอ่เดอืน 
ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 200 บาท

การฝาก

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้ 
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้กุสาขาธนาคารทสิโก ้หรอืชอ่งทางอืน่ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขา หรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้

การค านวณดอกเบีย้: แบบข ัน้บนัได

(ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บจะแตกตา่งกันตามวงเงนิ)

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

• ธนาคารจะหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ยส าหรับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยท์ีไ่มเ่ขา้
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงนิได ้ตามทีป่ระกาศกรมสรรพากร
ก าหนด

• การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม    
การปิดบัญช ี1,000 บาท

• กรณีลกูคา้ไมท่ ารายการจนท าใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ  
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และมยีอดเงนิคงเหลอื   
ต า่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน

ออมทรัพย์ไดมอนด์ –Diamond Savings

ข ัน้ต า่ : 1,000,000 บาท

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

จ านวนเงนิเปิดบัญชขีัน้
ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ / โอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

ไดรั้บยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้

• การโอนเงนิอัตโนมัตริะหวา่งบัญชคีูโ่อน

• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card)
และคา่ธรรมเนยีมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี

สทิธปิระโยชน์

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet
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เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ 

• สามารถเปิดบัญชไีด ้1 บัญชเีทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบัญชรีว่ม)

• ไมรั่บเปิดบัญชสี าหรับผูเ้ยาว ์

• ตอ้งมบีัญชเีงนิฝากกระแสรายวนั/กระแสรายวนัพเิศษกับธนาคาร และตอ้ง
สมัครใชบ้รกิารโอนเงนิอัตโนมัตกิับบัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนด ์ 

• ไมส่ามารถปิดบัญชกีระแสรายวนั/กระแสรายวนัพเิศษทีเ่ป็นบัญชคีูโ่อนได ้
ในระหวา่งทีบ่ัญชอีอมทรัพยบ์ลไูดมอนดย์ังคงเปิดอยู่

• หากยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ในบัญชตี า่กวา่ 1,000,000 บาทตอ่เดอืน 
ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเดอืนละ 200 บาท

การฝากเงนิ

• การฝากเงนิสดหรอืเช็คของธนาคารทสิโก ้ณ สาขา ของธนาคารทสิโก ้            
จะยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการฝากเงนิขา้มเขต

การค านวณดอกเบีย้: แบบข ัน้บนัได

(ค านวณเงนิจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วนั โดยอัตรา
ดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ะแตกตา่งกันตามวงเงนิ)

การจา่ยดอกเบีย้:    ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่25 ม.ิย. และ 25 ธ.ค.

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

 ธนาคารจะหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ยส าหรับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยท์ีไ่มเ่ขา้
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงนิได ้ตามทีป่ระกาศกรมสรรพากร
ก าหนด

 การปิดบัญชภีายใน 180 วนั นับจากวนัทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะเก็บคา่ธรรมเนยีม  
การปิดบัญช ี1,000 บาท

 กรณีลกูคา้ไมท่ ารายการจนท าใหบ้ัญชไีมเ่คลือ่นไหวตดิตอ่กันนาน 12 เดอืน และ  
มยีอดเงนิคงเหลอืในบัญช ีณ ขณะนัน้เทา่กับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชทัีนที

• กรณีบัญชไีมม่กีารเคลือ่นไหวเป็นเวลา 24 เดอืนตดิตอ่กัน และ
มยีอดเงนิคงเหลอืต า่กวา่ 5,000 บาท ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่
รักษาบัญช ี50 บาทตอ่เดอืน

ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ –Blue Diamond Savings

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
ถอนเงนิ / โอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

ยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ดังนี้

• การโอนเงนิอัตโนมัตริะหวา่งบัญชคีูโ่อน

• การออกบัตรเอทเีอ็มทสิโกใ้บแรก (TISCO ATM Chip Card)
และคา่ธรรมเนยีมบัตรเอทเีอ็มทสิโกร้ายปี

สทิธปิระโยชน์

การถอนเงนิ/โอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดทุ้กสาขาธนาคารทสิโก ้หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยธนาคารจะยกเวน้การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงนิขา้มเขต
ส าหรับการถอนเงนิผา่นสาขาหรอืผา่นเครือ่ง ATM ของธนาคารทสิโกเ้ท่านัน้

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ออมทรพัย์

Product Catalog / Sales Sheet

ข ัน้ต า่ : 1,000,000 บาท

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


Recurring Deposits ฝากประจ าปลอดภาษี

Term Deposits ฝากประจ า

Term Deposits - เงนิฝากประจ า

เหมาะกบัลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว
เนน้ไดรั้บดอกเบีย้สงู โดยมรีะยะเวลาฝาก
ตัง้แต ่1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18,
24, 36 และ 48 เดอืน

เหมาะกบัลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว
โดยฝากเป็นประจ าทกุเดอืนตดิตอ่กัน เพือ่
ผลตอบแทนสงูกวา่เงนิฝากประจ า และ
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

ฝากประจ าพเิศษ
เหมาะกบัลกูคา้ทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาว
เนน้ไดรั้บดอกเบีย้สงู โดยมรีะยะเวลาฝาก
13, 15 และ 17 เดอืน



เงือ่นไขหลัก • เจา้ของบัญชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้ , มลูนธิ ิ,      
นติบิคุคลท่ัวไป หรอืกองทนุ

(ยกเวน้ ธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นอยา่งอืน่)

การฝากเงนิ

• ตอ้งฝากเงนิขัน้ต ่า 20,000 บาท (ยกเวน้ ธนาคารจะประกาศก าหนด
เป็นอยา่งอืน่)

• สามารถฝากเงนิทีส่าขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเวน้การเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมฝากเงนิสดและฝากเช็คธนาคารทสิโกข้า้มเขต

การถอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้ีส่าขาของธนาคาร โดยตอ้งถอนเต็มจ านวนของ
งวดการฝากในแต่ละงวด ซึ่งธนาคารจะยกเวน้การเรียกเ ก็บ
คา่ธรรมเนยีมถอนเงนิขา้มเขต

การค านวณดอกเบีย้:

ค านวณจากยอดเงนิทีฝ่ากจนถงึครบระยะเวลาฝาก

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยเมือ่ครบระยะเวลาการฝาก

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

ไมม่ี

หากถอนเงนิกอ่นครบก าหนด ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ ดังนี้

• การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยส าหรับระยะเวลาการฝากจริงใน
อัตรารอ้ยละ 0.15 ตอ่ปี

• การถอนเงนิฝากก่อนระยะเวลา 3 เดอืนนับแต่วันเริม่ฝาก
ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบีย้ เวน้แตเ่ป็นการถอนเงนิกอ่นครบ
ก าหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงนิฝากและน ามาใช ้

เป็นหลักประกันการกูเ้งนิ หรอืกรณีเปลีย่นมาใชผ้ลติภัณฑ์
อืน่ทีก่ าหนดไวข้องธนาคาร และบรษัิทในกลุม่ทสิโก ้

ฝากประจ า  – Term Deposits

ข ัน้ต า่ :  20,000 บาท  

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

(ยกเวน้ ธนาคารจะประกาศก าหนดเป็นอยา่งอืน่)

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ /
ถอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

เป็นเงนิฝากประจ าประเภทเดมิ

Product Catalog / Sales Sheet

การฝากเงนิตอ่เมือ่
ครบก าหนดเวลา

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงือ่นไขหลัก เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่น ัน้ 

การฝากเงนิ

• ตอ้งฝากเงนิขัน้ต า่ 500,000 บาท 

• สามารถฝากเงนิทีส่าขาของธนาคาร โดยธนาคารยกเวน้การเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมฝากเงนิสดและฝากเช็คธนาคารทสิโกข้า้มเขต

การถอนเงนิ

• สามารถถอนเงนิไดท้ีส่าขาของธนาคาร โดยตอ้งถอนเต็มจ านวนของ
งวดการฝากในแตล่ะงวด

• การถอนเงนิสดตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป จะตอ้งแจง้ธนาคารลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ

การค านวณดอกเบีย้:

ค านวณจากยอดเงนิทีฝ่ากจนถงึครบระยะเวลาฝาก

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยเมือ่ครบระยะเวลาการฝาก

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

ไมม่ี

หากถอนเงนิกอ่นครบก าหนด ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ ดังนี้

ฝากประจ าพเิศษ  – Special Term Deposits

ข ัน้ต า่      :  500,000 บาท

ข ัน้สงูสดุ : ไมก่ าหนด

จ านวนเงนิเปิดบญัชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ /
ถอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝาก และลกูคา้ไมแ่จง้ความประสงคถ์อน
เงนิหรอืไมม่คี าสัง่เป็นอยา่งอืน่ใหถ้อืวา่ลกูคา้ตกลงใหเ้ปลีย่นเป็น
ประเภทเงนิฝากประจ า 3 เดอืน นับตัง้แตว่ันทีค่รบก าหนดระยะเวลา
ฝาก โดยไดรั้บอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขตามทีธ่นาคารประกาศใน
ขณะนัน้เป็นเงนิฝากประจ าระยะเวลาฝาก 3 เดอืน

• กรณีที่มกีารถอนเงนิฝากก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ
ฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ส าหรับระยะเวลาการฝากจรงิ
ในอตัรารอ้ยละ 0.15 ตอ่ปี

• การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันเริ่ม 
ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้ เวน้แต่เป็นการถอนเงิน
กอ่นครบก าหนดเพือ่เปลีย่นการฝากเป็นบัตรเงนิฝากและ
น ามาใชเ้ป็นหลักประกันการกูเ้งนิ หรอืกรณีเปลีย่นมาใช ้

ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก าหนดไวข้องธนาคาร และบริษัทใน
กลุม่ทสิโก ้

Product Catalog / Sales Sheet

การฝากเงนิตอ่เมือ่
ครบก าหนดเวลา

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


เงือ่นไขหลัก
• เจา้ของบญัชตีอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยเทา่นัน้

• สามารถเปิดบญัชไีด ้1 บญัช ีเทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบญัชรีว่ม)

การฝากเงนิ / การโอนเงนิ
• ตอ้งฝากเงนิดว้ยยอดเงนิตามทีไ่ดร้ะบไุว ้ณ วันเปิดบญัช ีโดยฝากเงนิ

ตอ่เนือ่งทกุเดอืน เดอืนละ 1 ครัง้ 

• ตอ้งฝากเงนิใหค้รบตามก าหนดระยะเวลาการฝาก และขาดฝากได ้      
ไมเ่กนิ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการฝาก

• สามารถฝากเงนิโดยน าฝากเงนิสดทีส่าขาของธนาคาร หรอืใชบ้รกิาร  
โอนเงนิผา่นเครือ่งเอทเีอม็ หรอืแจง้ใหธ้นาคารโอนเงนิอตัโนมตัจิาก  
บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบญัชกีระแสรายวันของผูฝ้าก (หากวัน      
ทีต่อ้งน าฝากเงนิตรงกบัวันหยดุของธนาคาร ธนาคารจะโอนเงนิในวัน
ท าการกอ่นวันหยดุ)

การถอนเงนิ

• เมือ่ครบระยะเวลาการฝาก สามารถถอนเงนิไดท้ีส่าขาของธนาคาร       
ในวันครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

• การถอนเงนิกอ่นวันครบก าหนดระยะเวลาการฝาก จะถอืวา่ปิดบญัชี

และผดิเงือ่นไขการฝากเงนิ

การค านวณดอกเบีย้: ค านวณทกุสิน้วันจนถงึสิน้เดอืนทีฝ่ากงวดสดุทา้ย

การจา่ยดอกเบีย้:   จา่ยเมือ่ครบระยะเวลาฝาก

อตัราดอกเบีย้: ขอ้มลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุ คลกิ

ไมม่ี

• กรณีทีผู่ฝ้ากเงนิขอถอนเงนิฝากกอ่นครบระยะเวลาการฝากเงนิ  
ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ส าหรับระยะเวลาการฝากจรงิในอตัรา 
รอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี และหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย

• กรณีทีผู่ฝ้ากเงนิขอถอนเงนิฝากกอ่นระยะเวลา 3 เดอืน นับจาก
วันเริม่ฝากเงนิ ธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบีย้

ฝากประจ าปลอดภาษี  – Recurring Deposits

ระยะเวลาการฝากเงนิ 36 เดอืน

จ านวนเงนิขัน้ต ่า 1,000 บาท ขัน้สงูสดุไมเ่กนิ 16,500 บาท 

ระยะเวลาการฝากเงนิ 24 เดอืน

จ านวนเงนิขัน้ต ่า 1,000 บาท ขัน้สงูสดุไมเ่กนิ 25,000 บาท 

จ านวนเงนิเปิดบัญชี

ขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ

เงือ่นไขการฝากเงนิ/
โอนเงนิ / ถอนเงนิ

ดอกเบีย้

คา่รักษาบญัชี

ขอ้ควรระวงั

สทิธปิระโยชน์
• ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาจากดอกเบีย้เงนิฝากตาม

กฎหมาย หากปฏบิตัติามเงือ่นไขของกรมสรรพากร

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก ฝากประจ า

Product Catalog / Sales Sheet

• กรณีผดิเงือ่นไขการฝากเงนิ ผูฝ้ากจะไดรั้บอตัราดอกเบีย้เทา่กบั
อตัราดอกเบีย้ผดิเงือ่นไขตามประกาศของธนาคาร ณ วันทีเ่ปิด
บญัชี

การปิดบญัชี
• เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะปิดบญัชแีละโอน

เงนิพรอ้มดอกเบีย้เขา้บญัชทีีผู่ฝ้ากเงนิแจง้ความประสงคไ์วใ้น
วันทีค่รบก าหนด (หากม)ี

• หากผูฝ้ากท าผดิเงือ่นไขการฝาก ธนาคารจะปิดบญัชเีมือ่ผูฝ้าก
เงนิมาตดิตอ่ธนาคาร หรอืตามระยะเวลาการฝากของผูฝ้ากเงนิ
เป็นอยา่งชา้

https://www.tisco.co.th/th/rates.html


100,000

1. อัตราดอกเบีย้คงที่ - บัญชีออมทรัพย์, ฝากประจ า, ฝากประจ าปลอดภาษี

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย

ไม่เกนิ 1 แสนบาท A%

มากกว่า 1 แสน แต่ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท B%

มากกว่า 1 ลา้น แต่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท C%

มากกว่า 10 ลา้นบาท D%

100,000 1,000,000 10,000,000

บาท

300,000

6,900,000

1)

2)

3)

90,000

1) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A%

2) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย B%

3) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย C%

1. อัตราดอกเบีย้ขัึน้บันไดตามยอดเงนิฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า

บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์ TISCO My Savings, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย

1 แสนบาทแรก A%

สว่นทีเ่กนิ 1 แสน แต่ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท B%

สว่นทีเ่กนิ 1 ลา้น แต่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท C%

สว่นทีเ่กนิ 10 ลา้นบาท D%

100,000 1,000,000 10,000,000

บาท

1)

2)

3)

90,000

300,000

6,900,000

1) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A%

2)  1 แสนบาทแรก ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A%

2 แสนบาท ค านวณดอกเบีย้ดว้ย B% 5 ลา้น 9 แสนบาท ค านวณดอกเบีย้ดว้ย C%

3)  1 แสนบาทแรก ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A%

9 แสนบาท ค านวณดอกเบีย้ดว้ย B%

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย

ทัง้จ านวน A%

1,000,000

บาท

1)

10,000,000

90,000

1) ค านวณดอกเบีย้ดว้ย A%

2. อัตราดอกเบีย้ขัึน้บันไดตามยอดเงนิฝาก คิดแบบยอดรวม
- บัญชีกระแสรายวันพเิศษ, ออมทรัพย์พเิศษ

การค านวณดอกเบีย้
ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือ ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือแตกต่างตามวงเงนิ 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet



ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้
ค านวณจากยอดเงนิคงเหลือ แตกต่างตามวงเงนิ 

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog/ Sales Sheet

ตัวอย่าง :   การค านวณดอกเบีย้ขัึน้บันไดตามยอดเงนิฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า

ยอดเงินคงเหลือ ดอกเบีย้

วงเงนิฝาก 0 - 70,000 บาท 0.25%

วงเงินฝากส่วนท่ีเกิน 70,000 - 100,000 บาท 2.00%

วงเงนิฝากสว่นทีเ่กนิ 100,000 - 1 ลา้นบาท 0.80%

วงเงนิฝากสว่นทีเ่กนิ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 0.25%

- ออมทรัพย์ TISCO My Savings :

ตัวอย่าง : หากทา่นฝากเงินจ านวน 1 ล้านบาท ระยะเวลาการฝาก 1 วนั จะได้รับดอกเบีย้ ดงันี ้
1) จ านวนเงินสว่นท่ีไมเ่กิน 70,000 บาท  ดอกเบีย้ 0.25% จะได้รับดอกเบีย้ = (70,000 x 0.25% x 1) / 365 = 0.48 บาท
2) จ านวนเงินสว่นท่ีเกิน 70,000 บาท แตไ่มเ่กิน 1 แสนบาท  ดอกเบีย้ 2% จะได้รับดอกเบีย้ = (30,000 x 2% x 1) / 365 = 1.64 บาท
3) จ านวนเงินสว่นท่ีเกิน 1 แสนบาท แตไ่มเ่กิน 1 ล้านบาท  ดอกเบีย้ 0.80% จะได้รับดอกเบีย้ = (900,000 x 0.80% x 1) / 365 = 19.73 บาท

รวมเงินดอกเบีย้รับ  (0.48 + 1.64 + 19.73) = 21.85 บาท  
อตัราดอกเบีย้เฉล่ียตามตวัอยา่งนี ้คือ  0.80%
หมายเหต ุ: การค านวณดอกเบีย้เฉลีย่จะขึน้อยูก่บัระยะเวลาที่ฝาก และจ านวนเงินฝากของลกูค้า

วิธีการและจ านวนวนัตอ่ปีท่ีใช้ในการค านวณดอกเบีย้ ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้อตัราร้อยละตอ่ปีท่ีประกาศไว้ในประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝาก
ของธนาคารตามยอดเงินคงเหลือเป็นรายวนั โดยจ านวนวนัตอ่ปีท่ีใช้ในการค านวณ คือ  365 วนั (ไมว่า่ปีปฏิทินท่ีฝากนัน้จะมี 365 วนัหรือ 366 วนัก็ตาม)   
โดยมีสตูรการค านวณ ดงันี ้

จ ำนวนดอกเบ้ียท่ีได้รับ = (เงนิต้น x อัตรำดอกเบ้ียตำมประกำศ x ระยะเวลำกำรฝำก(วัน)) / 365

* อตัราดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2565



บัตรเอทีเอม็ทสิโก้
(TISCO ATM Chip Card)

เงื่อนไขึหลัก
: ผู้ใช้บริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้
: ต้องมีบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อผูกบัญชี
: 1 บัตร ผูกบัญชีตนเองได้สูงสุด 5 บัญชี

ข้ึอควรระวัง: กรณีบัตรหาย ให้แจ้งธนาคารเพื่ออายดับัตรทันท ี  โดยติดต่อสาขึาขึองธนาคารทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000

หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ึา : 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับบางประเภทบัญชีหรือลูกค้า Wealth)
ค่าธรรมเนียมรายปี    : 200 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทบัญชี)
ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่   : 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทบัญชี หรือลูกค้า Wealth)

- ควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
- เจ้าขึองบัตรต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น้หลังจากบัตรหายจนถง้เวลาไม่เกิน  5 นาที 

หลังจากแจ้งผู้ออกบัตร

เงื่อนไขึการฝาก/ถอน/โอน     : ถอนเงนิสูงสุด 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท ต่อวัน (ขึ้น้อยู่กับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไว้กบับัตร)
: จ านวนครัง้การถอนสูงสุด 5 หรือ 10 ครัง้ต่อวัน (ขึ้น้อยู่กับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไว้กบับัตร)
: โอนเงนิระหว่างบัญชีธนาคาร สูงสุด 2 แสนบาท หรือ 5 แสนบาทต่อวัน
: โอนเงนิไปธนาคารอื่น สูงสุด 1 แสนบาทหรือ 2 แสนบาทต่อวัน (ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน)

วงเงนิสูงสุด       : ถอนเงนิสูงสุด 1 แสนบาท หรือ 2 แสนบาทต่อวัน (ขึ้น้อยู่กับประเภทบัญชีหลักที่ผูกไว้กบับัตร) 

ช่องทางตดิต่อธนาคาร : การลดวงเงนิ - ติดต่อทุกสาขึาขึองธนาคารทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center 02-633-6000

การเพิ่มวงเงนิ - ติดต่อทุกสาขึาขึองธนาคารทิสโก้ 

Product Catalog / Sales Sheet

ความรับผิดชอบขึองเจ้าขึองบัตร
กรณีบัตรหาย:



หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก
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หมายเหต ุ: 
1/ บญัชีรับโอน หมายรวมถึง บญัชีออมทรัพย์ Basic Savings, One Savings, Smart Payrolll (รับโอนย้ายจาก  SCBT)
2/ วงเงินตอ่วนัของ ORFT และ PromptPay ใช้วงเงินเดียวกนั

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขึต่างๆ ขึองการใช้บริการบัตรเอทีเอม็ทสิโก้ (TISCO ATM Chip Card)

บริการบัตรเอทีเอ็มทิสโก้
(TISCO ATM Chip Card)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์,
ออมทรัพย์ Smart Payroll,

ออมทรัพย์ TISCO My Savings, กระแสรายวัน, 
บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน บัญชีรับโอน1/

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวันพิเศษ,
ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ,

ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์
ลูกค้า Wealth

วงเงินการถอนเงินสงูสดุ (ต่อวนั) 
5 ครัง้ ต่อ วนั หรือ

100,000 บาท
10 ครัง้ ต่อ วนั หรือ

200,000 บาท
10 ครัง้ ต่อ วนั หรือ

200,000 บาท

การโอนเงินระหว่างบญัชีธนาคารทิสโก้ภายใน
บตัรเดียวกนั

ไม่จ ากดัจ านวนเงินและจ านวนครัง้

การโอนเงินจากบญัชีธนาคารทิสโก้เข้าบญัชี
บคุคลอื่นของธนาคารทิสโก้

3 ครัง้ ต่อ วนั  หรือ
วงเงินสงูสดุ 200,000 บาท ต่อ วนั

5 ครัง้ ต่อ วนั  หรือ
วงเงินสงูสดุ 200,000 บาท ต่อ วนั

5 ครัง้ ต่อ วนั  หรือ
วงเงินสงูสดุ 500,000 บาท ต่อ วนั

การโอนเงินจากบญัชีธนาคารทิสโก้เข้าบญัชี
บคุคลอื่นต่างธนาคาร (ORFT)2/

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสงูสดุ 100,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสงูสดุ 100,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสงูสดุ 200,000 บาท ต่อ วนั 

การโอนเงินจากบญัชีธนาคารเข้าบญัชี
พร้อมเพย์ (PromptPay) 2/

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสงูสดุ 100,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสงูสดุ 100,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ ครัง้
วงเงินสงูสดุ 200,000 บาท ต่อ วนั 

การช าระค่าบริการ Bill Payment จากบญัชี
ธนาคาร

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินสงูสดุ 2,000,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินสงูสดุ 2,000,000 บาท ต่อ วนั 

ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ต่อ วนั 
วงเงินสงูสดุ 2,000,000 บาท ต่อ วนั 

ค่าบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) 0 - 10,000 บาท อตัรา 25 บาท
มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท อตัรา 35 บาท

ค่าบริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) วงเงิน 0 - 5,000 บาท ฟรี | วงเงิน มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท อตัรา 2 บาท
วงเงิน มากกว่า 30,000 – 100,000 บาท อตัรา 5 บาท | วงเงิน มากกว่า 100,000 – วงเงินสงูสดุท่ีก าหนด อตัรา 10 บาท

ค่าบริการถอนเงินสด / โอนเงินไปยงับญัชี
ธนาคารทิสโก้ / สอบถามยอดเงินในบญัชี ท่ี
เคร่ือง ATM ของธนาคารทิสโก้ทัว่ประเทศ

ฟรี



หนา้หลกั บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก
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หมายเหต ุ: 
1/ บญัชีรับโอน หมายรวมถึง บญัชีออมทรัพย์ Basic Savings, One Savings, Smart Payrolll (รับโอนย้ายจาก  SCBT)

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขึต่างๆ ขึองการใช้บริการบัตรเอทีเอม็ทสิโก้ (TISCO ATM Chip Card)

บริการบัตรเอทีเอ็มทิสโก้
(TISCO ATM Chip Card)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์,
ออมทรัพย์ Smart Payroll,

ออมทรัพย์ TISCO My Savings, กระแสรายวัน, 
บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน บัญชีรับโอน1/

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวันพิเศษ,
ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ,

ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์
ลูกค้า Wealth

ค่าบริการถอนเงนิสด / โอนเงนิระหว่างบญัชีธนาคารภายในบตัร / สอบถามยอดเงนิในบญัชี จากเคร่ือง ATM ต่างธนาคารทั่วประเทศ *

บญัชีกระแสรายวนั/ออมทรัพย์/เงินฝาก
พืน้ฐาน/ออมทรัพย์พิเศษ/ออมทรัพย์ Smart 
Payroll/ออมทรัพย์ TISCO My Savings

ฟรี 10 ครัง้ ต่อเดือน 
ครัง้ท่ี 11 เป็นต้นไป ครัง้ละ 10 บาท

บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ/ซปุเปอร์ออมทรัพย์/ 
ออมทรัพย์ไดมอนด์/ออมทรัพย์บลไูดมอนด์

ฟรี ค่าบริการถอนเงินสด / โอนเงินระหว่างบญัชีธนาคารภายในบตัร 
สอบถามยอดเงินบญัชีครัง้ละ 5 บาท (ยกเว้น จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง)

ค่าธรรมเนียมออกบตัร **

บญัชีออมทรัพย์/ออมทรัพย์ TISCO My 
Savings/ซปุเปอร์ออมทรัพย์/กระแสรายวนั

100 บาท

บญัชีเงินฝากพืน้ฐาน/ กระแสรายวนัพิเศษ/
ออมทรัพย์พิเศษ/ออมทรัพย์ Smart Payroll/
ออมทรัพย์ไดมอนด์/ออมทรัพย์บลไูดมอนด์

ใบแรกไม่คิดค่าธรรมเนียม
ใบถดัไป 100 บาท/บตัร

ค่าธรรมเนียมรายปี *** 200 บาท

การยกเลิกบตัรเอทีเอ็ม กรณีผู้ถือบตัรยกเลิกการใช้บตัร ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสดัสว่นระยะเวลาคงเหลือของบตัร โดยจะคืนเข้าบญัชีท่ีผกูกบับตัรหรือบญัชีเงินฝากอื่นท่ีผู้ถือบตัร
มีอยู่กบัธนาคารในเดือนถดัจากเดือนท่ียกเลกิบตัร กรณีผู้ถือบตัรไม่มีบญัชีกบัธนาคาร กรุณาติดต่อขอรับค่าธรรมเนียมคืนท่ีสาขาของธนาคารในเวลาท าการของธนาคาร

บตัรหาย / อายัดบตัร โทร. 02-633-6000 กด 8

อปัเดตวนัที่: 16 สิงหาคม 2565
หมายเหต ุ: 
*ส าหรับลกูค้า Wealth จะฟรีค่าบริการถอนเงินสด/โอนเงินระหว่างบญัชีธนาคารภายในบตัร/สอบถามยอดเงินในบญัชีจากเคร่ือง ATM ต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียมออกบตัร และค่าธรรมเนียมรายปี
**กรณีท าบตัรหาย/ออกบตัรใหม่ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมออกบตัร, บตัร ATM มีอายใุช้งานตามท่ีระบไุว้บนหน้าบตัร
***ส าหรับค่าธรรมเนียมรายปีขึน้อยู่กบับญัชีหลกัท่ีผกูอยู่ในบตัร ATM กรณีออมทรัพย์พิเศษฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เฉพาะปีแรก



บริการเสริม

TISCO Alert

TISCO My Wealth TISCO PromptPay

TISCO e-Statement

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet



TISCO My Wealth

โอนเงนิ

ดูข้อมูลบัญชี
เงินฝาก

จ่ายบลิ

สมัครบริการ

พรอ้มเพย์

บริการทางการเงนิขึองธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการท าธุรกรรมทางการเงนิได้ทุกที่ ทุกเวลา

ท าธรุกรรมทางการเงนิไดง้า่ยๆ ทกุทีต่ลอด 24 ชัว่โมง

ปลอดภัยดว้ยระบบ PIN ในการเขา้ใชง้านและยนืยันธรุกรรม และมี
ระบบการเขา้รหสัขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีSSL (Secure Socket Layer)

ท าธรุกรรมทางการเงนิไดท้นัที สะดวกรวดเร็ว ท าไดท้กุที่
โดยท ารายการผา่นโทรศพัทม์อืถอื

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

ลงทะเบยีนไดท้ี่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑

Product Catalog / Sales Sheet

บรกิาร

กองทุน



TISCO PromptPay

• ลดความเสีย่งจากการพกพาเงนิสด และการสง่มอบ
เงนิสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงนิได ้

• คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิต า่กวา่ ท าใหผู้โ้อนมี
คา่ใชจ้า่ยลดลง

อตัราคา่ธรรมเนยีมการโอนเขา้บญัชที ีล่งทะเบยีน PromptPay
ลงทะเบยีนไดท้ ี่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้

ตูเ้อทเีอ็มของทสิโก ้

TISCO My Wealth

บรกิารทางเลอืกใหมใ่นการโอนเงนิและรบัเงนิ โดยไมต่อ้งใชเ้ลขทีบ่ญัชธีนาคาร ใชเ้พยีงแคห่มายเลขโทรศพัทม์อืถอื
หรอืเลขประจ าตวัประชาชน ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก่ ผา่นเครือ่ง ATM และ TISCO My Wealth

• ลดความซ า้ซอ้นในการมบีญัชหีลายธนาคาร

• โอนเงนิระหวา่งกนัไดส้ะดวก โดยใชเ้พยีงแคห่มายเลข
โทรศพัทม์อืถอื หรอืเลขประจ าตวัประชาชน

• รับเงนิจากภาครัฐเขา้บญัชไีดโ้ดยตรงดว้ยเลขประจ าตวั
ประชาชน







หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร



SMS

ใหบ้รกิารขอ้มลูทางการเงนิ โดยแจง้รายการเคลือ่นไหวของ
บญัชเีงนิฝากผา่นทาง SMS ของหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื

รูท้กุความเคลือ่นไหวของบญัชี ตลอด 24 ชัว่โมง

รายการยอดเงนิเขา้

รายการยอดเงนิออก

ลงทะเบยีนไดท้ี่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑

TISCO Alert





หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet



บรกิารตรวจสอบขอ้มลูบัญชเีงนิฝาก สนิเชือ่ กองทนุรวม และหลักทรัพยข์องลกูคา้ได ้     
ดว้ยตนเองผา่นชอ่งทาง Internet

TISCO E-Statement

ลงทะเบยีนไดท้ี่

ทกุสาขาธนาคารทสิโก ้☑

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิ ตดิตอ่ธนาคารเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

ลักษณะบรกิาร

1) บรกิารตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื
• บัญชเีงนิฝาก ไดแ้ก ่กระแสรายวนัทกุประเภท, ออมทรัพยท์กุประเภท, เงนิฝากประจ า

ประจ าปลอดภาษี, ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ, ใบรับฝาก, บัตรเงนิฝาก และตั๋วแลกเงนิ 
• บัญชสีนิเชือ่ ไดแ้ก ่สนิเชือ่เชา่ซือ้รถยนต,์ สนิเชือ่จ าน าทะเบยีนรถยนต,์ สนิเชือ่บา้น
• บัญชกีองทนุรวม
• บัญชหีลักทรัพย์

2) บรกิารเรยีกดรูายการเดนิบัญช ีสามารถเรยีกดยูอ้นหลังไดส้งูสดุถงึ 1 ปี
• บัญชเีงนิฝาก  สามารถเรยีกดรูายการเดนิบัญชแีบบ Real Time 
• บัญชสีนิเชือ่   สามารถตรวจสอบรายละเอยีดการช าระเงนิไดใ้น 2 วนัท าการหลังจาก

วนัทีช่ าระเงนิ
• บัญชกีองทนุรวม และบัญชหีลักทรัพย ์สามารถเรยีกดขูอ้มลูยอ้นหลัง 1 วนัท าการ

บรกิาร 
e-Statement

ตรวจสอบความเคลือ่นไหวบัญช ีในชว่งเวลา ดังนี้
- บรกิารเงนิฝาก / สนิเชือ่ เปิดใหบ้รกิาร 08.00 - 23.00 น.
- บรกิารกองทนุ / หลักทรัพย ์ เปิดใหบ้รกิาร 08.00 - 04.00 น. 

การใชบ้รกิาร

หมายเหต ุ: ระบบ e-statement ปลอดภัยดว้ยชือ่ผูใ้ชบ้รกิาร (Username), รหัสผา่น (Password) และ          
มรีะบบการเขา้รหัสขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีSSL (Secure Socket Layer)



 สาขึา ธนาคารทสิโก้

 ศูนย์บริการลูกค้า TISCO Contact Center  

โทร. 0-2633-6000 หรือ e-mail : ContactCenter@tisco.co.th

 รายละเอียดเพิ่มเตมิ : www.tisco.co.th

ตดิต่อธนาคาร - CONTACT US

หนา้หลกั บตัรเอทเีอ็ม บรกิารเสรมิเงนิฝาก

Product Catalog / Sales Sheet

“ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้ึอมูลส่วนบุคคลขึองธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคาร”) ได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ขึองธนาคาร (https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html) และ/หรือ
ช่องทางอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนด ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้ึอมูลส่วนบุคคลขึองบุคคลอ่ืนแก่ธนาคาร ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ทราบถง้รายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวขึองธนาคารด้วย”

https://www.tisco.co.th/th/contact-us/branch.html
http://www.tisco.co.th/

