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ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการบัตรเดบิตทสิโก้ 
 

ข้อตกลงนี �ใช้บงัคบัระหว่าง บมจ. ธนาคารทิสโก้ ซึ4งตอ่ไปนี �เรียกว่า “ธนาคาร” กบัผู้ ที4ธนาคารอนมุตัิให้เป็นผู้ ใช้บตัร   เดบิตทิสโก้ 
ซึ4งต่อไปนี �เรียกว่า “ผู้ ใช้บริการ” โดยผู้ ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื4อนไขการใช้บัตรทุกประการ 
ดงัตอ่ไปนี � 
1. บตัรเดบิตทิสโก้ คือ บตัรที4ธนาคารออกให้ผู้ ใช้บริการสําหรับถอนเงิน โอนเงิน  สอบถามยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากของ

ผู้ใช้บริการ ชําระคา่บริการตา่งๆ ผ่านเครื4องบริการเงินสดอตัโนมตัิ (ATM) หรือชําระคา่สินค้า และ/หรือ บริการผ่านเครื4องรับ
บตัร (EDC) ณ เครือข่ายร้านค้าที4เข้าร่วมโครงการ หรือผ่านช่องทาง หรือวิธีการอื4นใดที4ธนาคารจะเปิดให้บริการในอนาคต 
โดยหกัเงินที4มีอยู่ในบญัชีเงินฝากของผู้ ใช้บริการทนัที ทั �งนี �ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี4ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ
ตามที4ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

2. ผู้ใช้บริการต้องเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนักบัธนาคาร โดยต้องเป็นบญัชีประเภทบคุคลธรรมดา
เทา่นั �น 

3. ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บตัรเดบติทิสโก้ R ใบผกูกบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของตนเอง
ได้ไมเ่กิน S บญัชี โดยต้องกําหนดบญัชีหลกั R บญัชี เพื4อให้เป็นบญัชีลําดบัแรกที4จะใช้บริการบตัรเดบิตทิสโก้ตามความในข้อ
R. ซึ4งตอ่ไปนี �จะเรียกว่า “บญัชีหลกั” อย่างไรก็ตาม สําหรับการใช้บริการโดยทํารายการดว่น (Fast Track) ผ่านเครื4องบริการ
เงินสดอตัโนมตั ิ(ATM) และ/หรือ การชําระคา่สินค้าและ/หรือ บริการผ่านเครื4องรับบตัร (EDC)  ผู้ ใช้บริการจะสามารถใช้บตัร
เดบติทิสโก้กบับญัชีหลกัที4ได้แจ้งไว้กบัทางธนาคารเพียงบญัชีเดียวเท่านั �น ทั �งนี �เว้นแตธ่นาคารจะได้กําหนดเป็นอย่างอื4นผู้ขอ
ใช้บริการรับรองว่า ข้อมลูใด ๆ ที4ระบใุนคําขอใช้บริการ หรือเอกสารอื4นใดที4เกี4ยวข้องรวมทั �งข้อมูลอื4นใดซึ4งผู้ ขอใช้บริการได้
แจ้งแก่ธนาคารนั �น เป็นข้อมูลจริงที4ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยผู้ ขอใช้บริการมีสิทธิและมีความสามารถตาม
กฎหมายในการขอใช้บริการและทําธุรกรรมใด ๆ ที4เกี4ยวข้องกบัการขอใช้บริการและการใช้บริการ TISCO Alert นี � รวมถึงการ
ยอมรับการผกูพนัตามข้อตกลงและเงื4อนไขนี � 

4. ธนาคารจะมอบบตัรเดบติทิสโก้และซองหมายเลขรหสัประจําตวัให้แก่ผู้ ใช้บริการ โดยจะมีผู้ ใช้บริการแตเ่พียงผู้ เดียวเท่านั �นที4
ทราบหมายเลขรหสัประจําตวั ทั �งนี �ผู้ ใช้บริการสามารถเปลี4ยนแปลงหมายเลขรหสัประจําตวัได้ด้วยตนเองตามวิธีการเปลี4ยน
รหสัที4ธนาคารกําหนด โดยผู้ ใช้บริการต้องใช้หมายเลขรหสัประจําตวันั �นประกอบการใช้บตัรเดบิตทิสโก้กบัเครื4องบริการเงิน
สดอตัโนมตัิ (ATM) หรือเครื4องรับบตัร (EDC) หรือกับช่องทางอื4นใดที4ธนาคารจะได้เปิดให้ใช้บริการในอนาคตทกุครั �ง ทั �งนี �
ผู้ ใช้บริการตกลงและรับทราบวา่หมายเลขรหสัประจําตวัที4ธนาคารมอบให้ผู้ ใช้บริการ หรือรหสัประจําตวัที4ผู้ ใช้บริการกําหนด
ขึ �นเองในภายหลงั เป็นสิ4งใช้แทนเครื4องหมายประจําตวัเฉพาะของผู้ ใช้บริการ หากปรากฏว่ามีการกระทําใดๆ ที4เกิดจากการ
ใช้บตัรเดบติทิสโก้ และ/หรือการใช้หมายเลขรหสัประจําตวัของผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําของผู้ ใช้บริการเองหรือไม่ก็
ตาม ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือได้ว่าเป็นการกระทําของผู้ ใช้บริการเอง พร้อมทั �งยินยอมผกูพนัและรับผิดในภาระหนี �ที4เกิดขึ �นอนั
เนื4องมาจากการกระทําดงักล่าวเต็มจํานวน เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่ามีการกระทําทุจริตเกิดขึ �นโดยที4ผู้ ใช้บริการมิได้มีส่วนร่วม 
หรือประมาทเลินเลอ่ให้มีการทจุริตนั �น 
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อนึ4ง ในกรณีที4บญัชีเงินฝากที4ผู้ ใช้บริการขอใช้บริการบตัรเดบิตทิสโก้นี �เป็นบญัชีเงินฝากร่วม ผู้ ใช้บริการตกลงว่าเจ้าของ

บญัชีเงินฝากทุกรายจะต้องร่วมกันและแทนกนัรับผิดอย่างลูกหนี �ร่วมในหนี �และความเสียหายใดๆ ที4เกิดขึ �นอนัเนื4องมาจาก
การกระทําตามวรรคก่อนตอ่ธนาคาร 

5. เมื4อผู้ใช้บริการได้รับบตัรเดบติทิสโก้และหมายเลขรหสัประจําตวัแล้ว  ผู้ ใช้บริการมีหน้าที4ต้องลงลายมือชื4อในช่องที4กําหนดไว้
ด้านหลงับตัรเดบิตทิสโก้ทนัที และจะต้องไม่นําบตัรเดบิตทิสโก้ไปใช้ในเพื4อหรือในกิจการที4อาจขัดต่อกฎหมาย รวมถึงจะ
ระมัดระวัง เก็บรักษาบัตร   เดบิตทิสโก้และหมายเลขรหัสประจําตัวไว้ในที4ปลอดภัย   มิให้สูญหายและเป็นความลับ
เฉพาะตวัไม่ให้บคุคลอื4นล่วงรู้ และต้องไม่มอบหรือโอนบตัรเดบิตทิสโก้หรือหมายเลขรหสัประจําตวัให้บคุคลอื4นใช้แทน หรือ
กระทําการใดๆ อัน อาจเป็นผลให้บตัรเดบิตทิสโก้ตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื4น หรือเป็นผลให้บุคคลอื4นรู้รหัส
ประจําตวัโดยเดด็ขาด ทั �งนี �ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้ใช้บริการไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักล่าวหรือข้อตกลงและเงื4อนไข
อื4นใดที4ระบุในเอกสารฉบบันี �แล้วทําให้เกิดการทุจริตหรือมีความเสียหายเกิดขึ �นแก่ผู้ ใช้บริการ ผู้ ใช้บริการตกลง ยินยอม
รับผิดชอบการใช้บตัรเดบิตทิสโก้ดงักล่าวทกุประการ 

6. ในการใช้บริการด้วยบตัรเดบิตทิสโก้ ผู้ ใช้บริการต้องกดหมายเลขรหสัประจําตวัให้ถกูต้อง หากกดรหสัผิด a ครั �ง ติดต่อกัน 
ผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บตัรเดบิตทิสโก้ดงักล่าวได้อีก และจะต้องติดต่อธนาคารเพื4อขอทําบตัร    เดบิตทิสโก้ใหม่พร้อม
ชําระคา่ธรรมเนียมที4เกี4ยวข้องในการทําบตัรใหมน่ั �น 

7. การใช้บริการถอนเงิน โอนเงิน หรือชําระค่าบริการตา่งๆ ผ่านเครื4องบริการเงินสดอตัโนมตัิ (ATM) หรือชําระคา่สินค้า และ/
หรือ บริการผา่นเครื4องรับบตัร (EDC)        ณ เครือขา่ยร้านค้าที4เข้าร่วมโครงการ หรือผา่นช่องทาง หรือวิธีการอื4นใดที4ธนาคาร
จะเปิดให้บริการในอนาคตในแต่ละวนัด้วยบตัรเดบิตทิสโก้จะต้องไม่เกินวงเงินหรือจํานวนครั �ง  ที4ธนาคารกําหนด กรณีการ
ถอนเงินข้ามจังหวัด ผู้ ใช้บริการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการถอนเงินข้ามจังหวัดตามอัตราที4ธนาคารกําหนด ทั �งนี �
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ อาจเปลี4ยนแปลงได้โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ของธนาคาร 

8. การใช้บตัรเดบิตทิสโก้กบัเครื4องบริการเงินสดอตัโนมตัิ (ATM) ผู้ ใช้บริการจะได้รับใบบนัทึกรายการ กรณีที4ใบบนัทึกรายการ
หมดเครื4องจะแจ้งให้ทราบผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการตอ่ไปได้ และสามารถตรวจสอบรายการเดินบญัชีได้ในภายหลงัทาง
เว็บไซต์ที4ธนาคารกําหนด  หรือโดยวิธีอื4นใดที4ธนาคารจะจดัให้มี ยกเว้นรายการโอนเงิน กรณีใบบนัทึกรายการหมดเครื4องจะ
ไมส่ามารถทํารายการโอนเงินดงักลา่วให้ได้ 

9. ผู้ ใช้บริการมีหน้าที4ตรวจสอบรายการตามที4ปรากฏในใบบนัทึกรายการ หรือรายการเดินบญัชี หากพบรายการใดไม่ถูกต้อง
ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที โดยจะต้องระบถึุงข้อมลูดงัตอ่ไปนี �ด้วย 
9.1 ชื4อ และหมายเลขตดิตอ่ของผู้ใช้บริการ 
9.2 วนัและเวลาที4ทํารายการ 
9.3 ประเภท และจํานวนเงินของรายการธุรกรรมที4ไมถ่กูต้อง 
9.4 สถานที4ตั �งเครื4องบริการเงินสดอตัโนมตั ิ(ATM) หรือเครื4องรับบตัร (EDC) ที4ทํารายการ 
9.5 เลขที4บญัชีเงินฝากที4ผกูกบับตัรเดบติทิสโก้ของผู้ใช้บริการ 
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ภายหลงัจากที4ธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ ใช้บริการตามความในวรรคแรกแล้ว ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และสอบสวนหาสาเหตขุองข้อผิดพลาด โดยธนาคารจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ ใช้บริการทราบภายใน d วนั นบัแต่วนัที4
ธนาคารทราบผลการตรวจสอบนั �น ตามวิธีการ และช่องทางที4ธนาคารกําหนด เช่น ทางโทรศพัท์ หรือไปรษณีย์ หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือโดยวิธีการและชอ่งทางอื4นใดที4ธนาคารจะได้กําหนดเพิ4มเตมิ ทั �งนี �ธนาคารจะดําเนินการ 

แก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอนปฏิบตัิของธนาคารให้แล้วเสร็จภายใน ag วนั นบัแตว่นัที4ธนาคาร
ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการตามความในวรรคแรก 

ในกรณีที4ผู้ ใช้บริการไม่ทักท้วง ให้ถือว่ารายการตามที4ปรากฏในใบบนัทึกรายการ หรือรายการเดินบญัชีถูกต้องทุก
ประการ เว้นแตผู่้ ใช้บริการจะสามารถพิสจูน์ให้ธนาคารเห็นได้อย่างชดัแจ้งว่ารายการตามที4ปรากฏในใบบนัทึกรายการ หรือ
รายการเดนิบญัชีไมถ่กูต้อง และไมไ่ด้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ใช้บริการเอง 

10. ผู้ใช้บริการยอมรับวา่การใช้บตัรเดบติทิสโก้ของผู้ใช้บริการกบับริการประเภทใดๆ ที4ธนาคารได้จดัให้มีขึ �นหากกระทําไปโดยใช้
บตัรเดบิตทิสโก้ประกอบกบัหมายเลขรหสัประจําตวัของผู้ ใช้บริการ หรือวิธีการ หรือเงื4อนไขของการใช้บริการตามที4ธนาคาร
กําหนดไว้ในคูมื่อ หรือเอกสารใดๆ เกี4ยวกบัการใช้บตัรเดบิตทิสโก้โดยถกูต้องให้ถือว่าถกูต้องสมบรูณ์ และผู้ ใช้บริการยอมรับ
วา่ใบบนัทกึรายการ สลิป หลกัฐาน หรือเอกสารใดๆ ก็ตามที4ธนาคารจดัทําขึ �นเพื4อหกับญัชีของผู้ ใช้บริการอนัเนื4องมาจากการ
ใช้บตัร     เดบิตทิสโก้ของผู้ ใช้บริการนั �นถูกต้องทุกประการ และสามารถใช้เป็นเอกสารแทนใบถอนเงินบญัชีประเภทออม
ทรัพย์ และ/หรือเช็คสั4งจา่ยเงินจากบญัชีกระแสรายวนัของผู้ ใช้บริการ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ �นอนัเกี4ยวกบัการใช้บตัร
เดบติทิสโก้ดงักลา่วนี � ผู้ ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบทกุประการ 

11. บตัรเดบิตทิสโก้ถือเป็นกรรมสิทธิของธนาคาร ธนาคารตกลงยินยอมให้ผู้ ใช้บริการนําไปใช้บริการต่างๆ ตามระเบียบของ
ธนาคารเทา่นั �น ผู้ใช้บริการหรือบคุคลอื4นใดจะทําลาย ทําให้เสียหาย หรือแก้ไขเปลี4ยนแปลงส่วนหนึ4งส่วนใดของบตัรเดบิตทิส
โก้ไมไ่ด้ 

12. ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้บัตรเดบิตทสิโก้ชั�วคราวเมื�อใดก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี & 
12.1 ผู้ใช้บริการโอนหรือให้บุคคลอื�นใช้บัตรเดบิตทสิโก้แทน 
12.2 เงนิในบัญชีไม่พอชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
12.3 มีเหตุอันสมควรเชื�อได้ว่ามีการปลอมแปลงบัตรเดบิตทิสโก้ หรือผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 

หรือกระทาํการทุจริตใดๆ ต่อธนาคารหรือบุคคลใดๆ เป็นเหตุให้ธนาคารหรือบุคคลใดๆ ได้รับความเสียหาย
หรืออาจได้รับความเสียหาย 

12.4 ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื�อนไขนี & หรือธนาคารทราบว่าผู้ใช้บริการถูกดาํเนินคดีทางแพ่ง หรือทาง
อาญา หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกพิทักษ์
ทรัพย์ไว้ชั�วคราวหรือเดด็ขาด 

12.5 ผู้ใช้บริการเสียชีวิต 
12.6 ในกรณีที�ธนาคารสงสัยว่าบัตรเดบิตทสิโก้ของผู้ใช้บริการถูกบุคคลอื�นนําไปใช้โดยทุจริต 
12.7 ธนาคารมีความจาํเป็นใดๆ ในทางธุรกิจหรือโดยผลของกฎหมาย หรือคาํสั�งของทางราชการ 
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นอกจากนี & ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการบัตรเดบิตทิสโก้ หรือเรียกบัตรเดบิตทิสโก้คืนเมื�อใดก็ได้โดย

จะแจ้งหรือแสดงเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบ 
13. ผู้ ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการบตัรเดบิตทิสโก้เมื4อใดก็ได้โดยต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตาม

แบบและวิธีการที4ธนาคารกําหนด รวมทั �งมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามสดัส่วนของระยะเวลาที4ยงัไม่ได้ใช้
บริการ หากปรากฏวา่ในการยกเลิกการใช้บริการบตัรเดบติทิสโก้นั �นมิได้มีเหตมุาจากการที4ผู้ ใช้บริการผิดข้อตกลงและเงื4อนไข
ที4มีกบัธนาคารหรือมีหลกัฐานบง่ชี �ได้วา่ผู้ใช้บริการมีสว่นในเหตกุารณ์ทจุริต 

14. ผู้ ใช้บริการตกลงให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการบตัรเดบิตทิสโก้เป็นรายปี เมื4อครบรอบปีหรือภายในเดือนที4
จะครบรอบปีในการใช้บตัรเดบติทิสโก้ ด้วยวิธีการหกัเงินจากบญัชีหลกัของผู้ใช้บริการ และผู้ ใช้บริการจะนําเงินเข้าบญัชีหลกั
ไว้ก่อนกําหนดเวลาที4ธนาคารกําหนดเพื4อชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว ทั �งนี � จนกวา่จะมียกเลิกการใช้บริการบตัรเดบิตทิสโก้  

ในกรณีที4บญัชีเงินฝากไมมี่รายการเคลื4อนไหวเกินกวา่ระยะเวลาที4ธนาคารกําหนด ผู้ ใช้บริการจะไม่สามารถทํารายการที4
เกี4ยวเนื4องกบับตัรเดบติทิสโก้ได้จนกวา่ผู้ใช้บริการจะตดิตอ่กบัธนาคาร เพื4อดําเนินการเกี4ยวกบับญัชีเงินฝากดงักลา่ว 

15. ผู้ใช้บริการรับทราบวา่บตัรเดบติทิสโก้มีกําหนดวนัหมดอายซุึ4งปรากฏบนหน้าบตัรเดบิตทิสโก้  และให้ถือว่าการใช้บริการบตัร
เดบิตทิสโก้ของผู้ ใช้บริการสิ �นสุดลงโดยอตัโนมตัิ ผู้ ใช้บริการไม่สามารถทํารายการที4เกี4ยวเนื4องกับบตัรเดบิตทิสโก้ได้ และ
ธนาคารไมต้่องรับผิดชอบตอ่ผู้ใช้บริการแตอ่ยา่งใด ในกรณีที4ผู้ ใช้บริการไมส่ามารถใช้บตัรเดบติทิสโก้ได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว 

กรณีบตัรเดบติทิสโก้หมดอาย ุชํารุด สญูหาย หรือผู้ ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี4ยนบตัรเดบิตทิสโก้สามารถติดตอ่ได้
ที4สาขาธนาคาร เพื4อดําเนินการออกบตัรเดบติทิสโก้ใหม ่โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามอตัราที4
ธนาคารกําหนด 

16. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีหลกัของผู้ ใช้บริการ เพื4อชดใช้เงินตามจํานวนเงินทั �งหมดที4เกิดจากการใช้บตัร
เดบิตทิสโก้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการบตัรเดบิตทิสโก้ รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย คา่ทนายความตาม
อตัราที4ธนาคารตกลงว่าจ้างทนายความ และคา่ใช้จ่ายอื4นๆ ที4เกิดขึ �นตามที4ธนาคารได้จ่ายไปจริง ทั �งนี � ในกรณีที4เงินในบญัชี
หลกัมีไม่พอที4จะหกัชําระเงิน คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายดงักล่าว ผู้ ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถใช้ดลุยพินิจ
ในการดําเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากอื4นใดของผู้ ใช้บริการที4มีอยู่กบัธนาคารเพื4อชําระเงินนั �นได้ทนัที โดยไม่จําต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 

17. ผู้ ใช้บริการมีสิทธิแจ้งให้ธนาคารทราบเพื4อขอระงับการใช้บตัรเดบิตทิสโก้ชั4วคราว (อายดับตัร) ผ่านทาง TISCO Contact 
Center หมายเลขโทรศพัท์ gk laa lggg หรือโดยวิธีการอื4นใดที4ธนาคารกําหนด ในกรณีเช่นนี �ธนาคารจะระงบัการใช้บริการ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน S นาที นบัตั �งแต่ธนาคารได้รับแจ้งอายดับตัรจากผู้ ใช้บริการ ทั �งนี �ผู้ ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบใน
ภาระหนี �ที4เกิดขึ �นภายหลงัจากระยะเวลาที4กลา่วไว้ข้างต้น เว้นแตธ่นาคารจะพิสจูน์ได้ว่าภาระหนี �ที4เกิดขึ �นเป็นการกระทําของ
ผู้ใช้บริการเอง 

18. ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที4เกิดขึ �น เว้นแต่กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ �นจากการประพฤติโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที4เกิดขึ �น หรือการที4ผู้ ใช้บริการไม่
สามารถใช้บริการบตัรเดบติทิสโก้เพื4อทําธุรกรรมทางการเงินได้ โดยมีสาเหตมุาจากกรณีดงัตอ่ไปนี � 
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18.1 มีการยกเลิกการใช้บริการ ตามวิธีการและขั �นตอนอยา่งถกูต้อง หรือมีการปิดการให้บริการนี �เพื4อปรับปรุงหรือบํารุงรักษา
ระบบบตัรเดบติทิสโก้ อนัมีผลทําให้ผู้ใช้บริการไมส่ามารถใช้บริการบตัรเดบติทิสโก้ได้ 

18.2 เงินคงเหลือในบญัชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอในการทําธุรกรรม โอนเงิน ถอนเงิน หรือชําระคา่สินค้าและ/หรือ บริการ 
หรือคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ  

18.3 ผู้ ใช้บริการไม่ตรวจสอบความถกูต้องในการระบขุ้อมลูเกี4ยวกบับญัชีผู้ โอน และ/หรือผู้ รับโอน และ/หรือผู้ รับชําระเงินใน
การทําธุรกรรม 

18.4 ผู้ใช้บริการไมป่ฏิบตัติามข้อตกลงและเงื4อนไขที4มีอยู่กบัธนาคาร 
18.5 ผู้ใช้บริการอยูใ่นระหวา่งการดําเนิการตามกฎหมาย 
18.6 กรณีที4ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อขดัข้องในการทําธุรกรรมแล้วก่อนหรือขณะทําธุรกรรม 
18.7 กรณีเหตสุดุวิสยัตา่งๆ หรือเหตกุารณ์ที4ธนาคารไม่สามารถควบคมุได้ ซึ4งรวมถึงการที4อุปกรณ์ ระบบสื4อสาร หรือการส่ง

สญัญาณเชื4อมตอ่ไมทํ่างาน หรือการรบกวนจากไวรัส หรือการกระทําที4ไมช่อบด้วยกฎหมาย 
19. ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ธนาคารสามารถกําหนด แก้ไข เปลี4ยนแปลง เพิ4มเติม หรือยกเลิกบรรดาสิทธิประโยชน์ทั �ง

ปวงที4ธนาคารจดัหาหรือให้ไว้กบัผู้ ใช้บริการ ข้อตกลงหรือเงื4อนไขการใช้บริการบตัรเดบิตทิสโก้ อตัราคา่ธรรมเนียม ดอกเบี �ย 
เบี �ยปรับ คา่บริการและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการใช้บริการบตัรเดบิตทิสโก้ได้ตามที4ธนาคารเห็นสมควร และให้ถือว่ามีผลผกูพนั
ผู้ใช้บริการ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ด้วยวิธีการประกาศ ณ ที4
ทําการสาขาของธนาคาร และ/หรือในเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือด้วยวิธีการอื4นใดตามที4ธนาคารเห็นสมควร 

20. เมื4อผู้ใช้บริการเปลี4ยนแปลงข้อมลูใดๆ ที4ระบใุนใบคําขอใช้บริการบตัรเดบติทิสโก้ จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรโดยติดตอ่เจ้าหน้าที4 ณ สาขาธนาคาร หรือช่องทางอื4นที4ธนาคารจดัให้มีเพิ4มเติมให้ภายหน้า ตามวิธีการและเงื4อนไขที4
ธนาคารกําหนด ทั �งนี �บรรดาเอกสารหรือหนังสือใดๆ ที4ธนาคารส่งไปยังผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนําไปส่งก็ตาม ถ้าหากได้ส่งไปยังที4อยู่ และ/หรือสถานที4ทํางาน และ/หรือที4อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที4ผู้ ใช้บริการได้แจ้งไว้ในใบคําขอใช้บริการ หรือที4ได้แจ้งแก้ไขเปลี4ยนแปลงครั �งหลงัสดุ  ให้ถือว่าได้
ส่งให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยชอบ และแม้หากส่งให้ไม่ได้เพราะที4อยู่ และ/หรือสถานที4ทํางานได้เปลี4ยนแปลงไป หรือถกูรื �อถอนไป 
โดยผู้ ใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปลี4ยนแปลงหรือการรื �อถอนนั �นเป็นหนงัสือต่อธนาคารก็ดี  หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที4อยู่ และ/
หรือสถานที4ทํางานตามที4แจ้งไว้ไมพ่บก็ดี ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสือนั �นๆ แล้วโดยชอบ 

21. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือให้ข้อมลูบางสว่นหรือทั �งหมดเกี4ยวกบัผู้ขอใช้บริการแก่หน่วยงาน
ราชการ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื4นใดโดยเป็นไปภายใต้กฎหมาย คําสั4ง กฎ หรือระเบียบของหน่วยงานที4มีอํานาจตาม
กฎหมาย และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปเพื4อประโยชน์ของผู้ ใช้บริการซึ4งสืบเนื4องมาจากการใช้บริการตาม
ข้อตกลงและเงื4อนไขนี � 


