ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บริ การ ทิสโก้มายเวลธ์
(กรุณาศึกษารายละเอีย ดและเงื&อนไขโดยละเอีย ดก่อนที&ท่านจะตัดสินใจสมัคร หรือใช้ บริการ)
1. บริการทิสโก้มายเวลธ์ (TISCO My Wealth)
เป็ นบริ การทีอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน เช่น การตรวจสอบยอดเงิน รายการเคลือนไหวทางบัญชี การโอนเงิน การ
ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ สมัครบริ การพร้อมเพย์ และบริ การกองทุนรวม เป็ นต้น ผ่านแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth ได้อย่างรวดเร็ ว
ทันใจ ทุกทีทุกเวลา โดยผูใ้ ช้บริ การไม่ตอ้ งติดต่อทําธุรกรรมด้วยตนเองทีสาขาธนาคาร
เงือนไขการใช้ บริการ
1. ผูส้ มัครใช้บริ การต้องเป็ นบุคคลธรรมดา (งดให้บริ การสําหรับบัญชีร่วม)
2. มีบญั ชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์) และ/หรื อ กระแสรายวัน
3. ผูใ้ ช้บริ การซึ งไม่เคยมีผลิตภัณฑ์กบั ธนาคารทิสโก้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กองทุนทีซืG อผ่านธนาคารทิสโก้ และผลิตภัณฑ์สินเชือของ
ธนาคาร ต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากขัGนตํา HI,III บาท หรื อ กรณี ผูใ้ ช้บริ การเปิ ดบัญชีเงินฝากและเปิ ดบัญชี กองทุนในคราวเดียวกัน
พร้อมทํารายการซืG อครัGงแรก ไม่กาํ หนดจํานวนเงินขัGนตําในการสมัครใช้บริ การ
4. ผูใ้ ช้บริ การกองทุน และบริ การสมัครหักบัญชี อตั โนมัติ (เพือซืG อกองทุน) ต้องมี บญ
ั ชี กองทุนทีเปิ ดกับธนาคารทิ สโก้ในฐานะ
ตัวแทนซืG อขายหน่วยลงทุน
5. การสมัครใช้บริ การทิสโก้มายเวลธ์ และเปิ ดบัญชีกองทุน ต้องติดต่อสาขาของธนาคารเท่านัGน
6. กรณี ผูใ้ ช้บริ การมีการสมัครใช้บริ การ TISCO Alert และ / หรื อ TISCO PromptPay หมายเลขโทรศัพท์ทีใช้บริ การ TISCO My
Wealth จะต้องเป็ นหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับการใช้บริ การข้างต้น

2. ค่าธรรมเนีย ม / บริการ
บริการ

อัตราค่าธรรมเนีย ม/บริการ (บาท)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / รายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการ Download Mobile Application

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคารทิสโก้
(ไม่จาํ กัดจํานวนเงิน และจํานวนครัGง)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนภายในธนาคารทิสโก้*

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนต่างธนาคาร (ORFT)*
- วงเงินโอนไม่เกิน 20,000 บาท
- วงเงินโอนมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน วงเงินสู งสุ ดทีกําหนด

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 วงเงินสู งสุ ดทีกําหนด

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การชําระค่าสิ นค้า และบริ การ

ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร

* การโอนไปยังบัญชีบุคคลอืนภายในธนาคารทิสโก้ การโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอืนต่างธนาคาร และการโอนเงินผ่านบริ การพร้อมเพย์ ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถโอนเงินได้ไม่จาํ กัดจํานวนครัGง แต่วงเงินโอนรวมกันทัGงหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน
หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ มเติมจากการประกาศอัตราค่ าบริ การต่ างๆ เบียปรั บ ทีเกียวเนืองกับเงิ นฝากให้ สินเชื อ และค่ าบริ การอื นๆ ที
ธนาคารทิ สโก้ ทุกสาขา หรื อ www.tisco.co.th

3. ข้อแนะนําสําหรับผู้ใช้ บริการ
1. เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กบั ตนเองเสมอ
2. เพื อความปลอดภัย ลู ก ค้า ควรเปิ ดใช้บ ริ ก าร TISCO My Wealth ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต หรื อ ผ่ า นระบบเครื อข่ า ยของ
โทรศัพท์มือถือเท่านัGน
3. ลูกค้า TISCO My Wealth ต้อ งเก็บ รั กษาชื อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัส ผ่าน (Password) เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ผูอ้ ื น
ทราบ รวมถึงไม่ควรเขียนหรื อจดรหัสผ่านไว้ในทีทีบุคคลอืนสามารถเห็นได้
4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมอย่างสมําเสมอ เพือป้องกันรายการผิดปกติทีอาจเกิดขึGนกับบัญชีของท่าน
5. ทําการออกจากระบบโดยการ log out ทุกครัGง หลังจากทําธุรกรรมออนไลน์เสร็ จสิG นแล้ว
6. ติดตัGงโปรแกรมป้องกันไวรัสบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ Update รวมถึง Scan ไวรัสอยูเ่ สมอ

4. การเปลีย& นแปลงข้ อมูลส่ วนตัว
1. ผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งความประสงค์เปลี ยนแปลงข้อมูลอีเมล และ/หรื อ หมายเลขโทรศัพท์ ได้ทีสาขาของธนาคารทิสโก้ทุก
สาขา พร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบการแจ้งเปลียนแปลง
2. การเปลียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มื อถื อเพือใช้งาน TISCO My Wealth มี ผลต่อการเปลี ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มื อถื อ
บริ การ TISCO Alert และ TISCO PromptPay ด้วย

5. ช่ องทางการติดต่อ / รายละเอีย ดอื&นเพิม& เติม
1. กรณีโทรศัพท์มือถือสู ญหาย หรื อประสงค์จะระงับใช้บริ การชัวคราว หรื อ ลืม Username สามารถติดต่อ TISCO Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2080 6000 กด 2 หรื อ 0 2633 6000 กด 2 หรื อสาขาธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
2. กรณี ทีต้องการเปลียนแปลงอีเมล และ/หรื อ หมายเลขโทรศัพท์ หรื อประสงค์จะ Reset Password ผูใ้ ช้บริ การต้องติดต่อสาขา
ธนาคารทิสโก้ ตามวันและเวลาทําการของแต่ละสาขา
3. ธนาคารจะมี การแจ้งผลเพือยืนยันการทําธุ รกรรมต่าง ๆ ผ่าน TISCO My Wealth เช่น การเข้าใช้งาน การโอนเงิน การชําระค่า
สิ นค้า และบริ การ การสมัครบริ ก ารพร้อมเพย์ และเปลี ยนแปลงข้อ มู ลต่างๆ ผ่านทางอีเมลที ผูใ้ ช้บริ การได้ลงทะเบี ยนไว้กับ
ธนาคาร ณ วันที สมัครใช้บริ การ หากผูใ้ ช้บ ริ การไม่ ได้เป็ นผูท้ าํ รายการ ผูใ้ ช้บริ การควรแจ้งธนาคารทราบทันที ผ่าน TISCO
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2080 6000 กด 2 หรื อ 0 2633 6000 กด 2 ตลอด 24 ชัวโมง
4. ผูใ้ ช้บริ การสามารถศึกษารายละเอียดการใช้บริ การเพิมเติมได้ที www.tisco.co.th
ข้อควรทราบ : ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรื อการติดต่อรู ปแบบอืนๆ รวมทัGงไม่
มี นโยบายส่ ง SMS หรื อจัดทําหน้าจอเพือให้กรอกข้อมูลส่ วนตัว หรื ออีเมลเพือขอให้ท่านดาวน์โหลดหรื อติดตัGงโปรแกรมใดๆ สําหรับ
การทําธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร ดังนัGน หากมีผตู้ ิดต่อท่านเพือสอบถามข้อมูลส่ วนตัว หรื อได้รับข้อความ SMS หน้าจอ หรื ออีเมลใน
ทํานองดังกล่าว หรื อได้ทาํ การคลิกลิงก์เพือดาวน์โหลดโปรแกรมทีต้องสงสัยไปแล้ว หรื อพบหน้าจอหรื อข้อความทีไม่ คุน้ เคย หรื อผิด
ไปจากปกติ ควรหยุดทํารายการทันที และแจ้งเจ้าหน้าทีธนาคารทันทีที TISCO Contact Center หมายเลข 0 2080 6000 กด 2 หรื อ
0 2633 6000 กด 2 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในเอกสารฉบับนีG มีผลใช้บงั คับตัGงแต่วนั ที 1 มิถนุ ายน 2565
- ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เพือประกอบการตัดสิ นใจในการใช้บริ การทางการเงิ น ในกรณี ทีผูใ้ ช้บริ การตกลงใช้บริ การ
ดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ช้บริ การจะต้องผูกพันตามข้อตกลงและเงื อนไขการใช้บริ การผลิตภัณฑ์ห รื อบริ การทางการเงินนัGน และประกาศอัตราค่าบริ การ
ต่าง ๆ เบีGยปรับ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ และค่าบริ การอืน ๆ ของธนาคารทีจะประกาศต่อไป
- หากมี การเปลียนแปลงรายละเอี ยดหรื อเงื อนไข ธนาคารจะประกาศให้ท ราบด้วยวิธีก ารประกาศ ณ ที ทําการสาขาของธนาคาร และ/หรื อ ใน
เว็บไซต์ของธนาคาร

