ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ ทิสโก้ โมบายแบงค์กงิ
(กรุณาศึกษารายละเอียดและเงือนไขโดยละเอียดก่อนทีท่านจะตัดสินใจสมัคร หรื อใช้ บริการ)
1. บริการทิสโก้ โมบายแบงค์ กงิ (TISCO Mobile Banking)
เป็ นบริ การที อํา นวยความสะดวกในการทําธุ รกรรมทางการเงิ น เช่น การตรวจสอบยอดเงิ น รายการเคลื อนไหวทางบัญ ชี
การโอนเงิน การชําระค่าสิ นค้าและบริ การ และสมัครบริ การพร้อมเพย์ เป็ นต้น ผ่านแอพพลิเคชัน TISCO Mobile Banking ได้
อย่างรวดเร็ วทันใจ ทุกทีทุกเวลา โดยผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งติดต่อทําธุรกรรมด้วยตนเองทีสาขาธนาคาร
เงือนไขการใช้ บริ การ
1. ผูส้ มัครใช้บริ การต้องเป็ นบุคคลธรรมดา (งดให้บริ การสําหรับบัญชีร่วม)
2. มีบญั ชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรื อ กระแสรายวัน
3. ผูใ้ ช้บริ การซึงไม่เคยเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ในกลุ่มทิสโก้ ต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากขันตํา 20,000 บาท หรื อ กรณี ผใู ้ ช้บริ การ
เปิ ดบัญชี เงิ นฝากและเปิ ดบัญชีกองทุนในคราวเดียวกัน ต้องเปิ ดบัญชีทงสองรายการรวมกั
ั
นขันตํา 20,000 บาทจึงจะ
สามารถสมัครใช้บริ การได้ (มีผลตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2563)
4. การสมัครใช้บริ การทิสโก้โมบายแบงค์กิง ต้องติดต่อสาขาของธนาคารเท่านัน
2. ค่ าธรรมเนียม / บริการ
บริการ

อัตราค่ าธรรมเนียม/บริการ (บาท)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / รายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการ Download Mobile Application

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคารทิสโก้
(ไม่จาํ กัดจํานวนเงิน และจํานวนครัง)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนภายในธนาคารทิสโก้*

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนต่างธนาคาร (ORFT)*
- วงเงินโอนไม่เกิน 20,000 บาท
- วงเงินโอนมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน วงเงินสูงสุดทีกําหนด

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินผ่านบริ การพร้อมเพย์*
- วงเงินโอนไม่เกิน 5,000 บาท
- วงเงินโอนมากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- วงเงินโอนมากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินโอนมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน วงเงินสูงสุดทีกําหนด

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การชําระค่าสิ นค้า และบริ การ

ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร

* การโอนไปยังบัญชีบุคคลอืนภายในธนาคารทิสโก้ การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนต่างธนาคาร และการโอนเงินผ่านบริ การพร้อมเพย์
ผูใ้ ช้บริ การสามารถโอนเงินได้ไม่จาํ กัดจํานวนครัง แต่วงเงินโอนรวมกันทังหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน
หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติ มจากการประกาศอัตราค่ าบริ การต่ างๆ เบียปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงินฝากให้ สินเชื อ และค่ าบริ การ
อืนๆ ทีธนาคารทิ สโก้ ทุกสาขา หรื อ www.tisco.co.th

3. ข้ อแนะนําสํ าหรับผู้ใช้ บริการ
1. เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กบั ตนเองเสมอ
2. เพือความปลอดภัย ลูกค้าควรเปิ ดใช้บริ การ TISCO Mobile Banking ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต หรื อผ่านระบบเครื อข่าย
ของโทรศัพท์มือถือเท่านัน
3. ลูกค้า TISCO Mobile Banking ต้องเก็บรักษาชือผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็ นความลับ ไม่
เปิ ดเผยให้ผอู ้ ืนทราบ รวมถึงไม่ควรเขียนหรื อจดรหัสผ่านไว้ในทีทีบุคคลอืนสามารถเห็นได้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมอย่างสมําเสมอ เพือป้ องกันรายการผิดปกติทีอาจเกิดขึนกับบัญชีของท่าน
5. ทําการออกจากระบบโดยการ log out ทุกครัง หลังจากทําธุรกรรมออนไลน์เสร็ จสิ นแล้ว
6. ติดตังโปรแกรมป้ องกันไวรัสบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ Update รวมถึง Scan ไวรัสอยูเ่ สมอ
4. การเปลียนแปลงข้ อมูลส่ วนตัว
ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งความประสงค์เปลียนแปลงข้อมูลอีเมล และ/หรื อ หมายเลขโทรศัพท์ ได้ทีสาขาของธนาคารทิสโก้ทุก
สาขา พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบการแจ้งเปลียนแปลง
5. ช่ องทางการติดต่ อ / รายละเอียดอืนเพิมเติม
1. กรณี โทรศัพท์มือถื อสู ญหาย หรื อประสงค์จะระงับ ใช้บ ริ การชัวคราว หรื อ ลื ม Username สามารถติ ด ต่ อ TISCO
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 2 หรื อสาขาธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
2. กรณี ทีต้องการเปลียนแปลงอีเมล และ/หรื อ หมายเลขโทรศัพท์ หรื อประสงค์จะ Reset Password ผูใ้ ช้บริ การต้อง
ติดต่อสาขาธนาคารทิสโก้ ตามวันและเวลาทําการของแต่ละสาขา
3. ธนาคารจะมีการแจ้งผลเพือยืนยันการทําธุ รกรรมต่าง ๆ ผ่าน TISCO Mobile banking เช่น การเข้าใช้งาน การโอนเงิน
การชําระค่าสิ นค้าและบริ การ การสมัครบริ การพร้อมเพย์ และเปลียนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลทีผูใ้ ช้บริ การได้
ลงทะเบี ยนไว้กบั ธนาคาร ณ วันทีสมัครใช้บริ การ หากผูใ้ ช้บริ การไม่ได้เป็ นผูท้ าํ รายการ ผูใ้ ช้บริ การควรแจ้งธนาคาร
ทราบทันทีผา่ น TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 2 ตลอด 24 ชัวโมง
4. ผูใ้ ช้บริ การสามารถศึกษารายละเอียดการใช้บริ การเพิมเติมได้ที www.tisco.co.th
ข้ อควรทราบ : ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรื อการติดต่อรู ปแบบอืนๆ
รวมทังไม่มี นโยบายส่ ง SMS หรื อจัดทําหน้าจอเพือให้กรอกข้อมูลส่ วนตัว หรื ออีเมลเพือขอให้ท่านดาวน์โหลดหรื อติดตัง
โปรแกรมใดๆ สําหรับการทําธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ดังนัน หากมีผตู ้ ิดต่อท่านเพือสอบถามข้อมูลส่ วนตัว หรื อได้รับ
ข้อความ SMS หน้าจอ หรื ออีเมล์ในทํานองดังกล่าว หรื อได้ทาํ การคลิกลิงก์เพือดาวน์โหลดโปรแกรมทีต้องสงสัยไปแล้ว
หรื อพบหน้าจอหรื อข้อความทีไม่ คุน้ เคย หรื อผิดไปจากปกติ ควรหยุดทํารายการทันที และแจ้งเจ้าหน้าทีธนาคารทันทีที
TISCO Contact Center หมายเลข 0 2633 6000 กด 2 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง

หมายเหตุ
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในเอกสารฉบับนี มีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 8 กันยายน 2561
 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เพือประกอบการตัดสิ นใจในการใช้บริ การทางการเงิน ในกรณี ทีผูใ้ ช้บริ การ
ตกลงใช้บริ การดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ช้บริ การจะต้องผูกพันตามข้อตกลงและเงือนไขการใช้บริ การผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทางการเงินนัน
และประกาศอัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบียปรั บ ที เกี ยวเนื องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื อ และค่าบริ การอืน ๆ ของธนาคารที จะประกาศ
ต่อไป
 หากมีการเปลียนแปลงรายละเอียดหรื อเงือนไข ธนาคารจะประกาศให้ทราบด้วยวิธีการประกาศ ณ ทีทําการสาขาของธนาคาร และ/
หรื อ ในเว็บไซต์ของธนาคาร

