
 

 

 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์บริการ ทิสโก้มายเวลธ์ 

 

(กรุณาศึกษารายละเอยีดและเงือนไขโดยละเอยีดก่อนทท่ีานจะตดัสินใจสมคัร หรือใช้บริการ) 

1.  บริการทสิโก้มายเวลธ์ (TISCO My Wealth) 
 

เป็นบริการทีอาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกรรมทางการเงิน เช่น การตรวจสอบยอดเงิน รายการเคลือนไหวทางบญัชี การโอนเงิน การ

ชาํระค่าสินคา้และบริการ สมคัรบริการพร้อมเพย ์และบริการกองทุนรวม เป็นตน้ ผ่านแอปพลิเคชนั TISCO My Wealth ไดอ้ย่างรวดเร็ว

ทนัใจ ทุกทีทุกเวลา โดยผูใ้ชบ้ริการไมต่อ้งติดต่อทาํธุรกรรมดว้ยตนเองทีสาขาธนาคาร 

เงอืนไขการใช้บริการ 

1. ผูส้มคัรใชบ้ริการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา (งดให้บริการสาํหรับบญัชีร่วม) 

2. มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์(ยกเวน้บญัชีออมทรัพยบ์ลูไดมอนด)์ และ/หรือ กระแสรายวนั 

3. ผูใ้ชบ้ริการซึงไม่เคยเป็นลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มทิสโก ้ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากขนัตาํ ,  บาท หรือ กรณีผูใ้ชบ้ริการเปิดบญัชี

เงินฝากและเปิดบญัชีกองทุนในคราวเดียวกนัพร้อมทาํรายการซือครังแรก ไม่กาํหนดจาํนวนเงินขนัตาํในการสมคัรใชบ้ริการ 

4. ผูใ้ช้บริการกองทุน และบริการสมคัรหักบญัชีอตัโนมติั (เพือซือกองทุน) ตอ้งมีบญัชีกองทุนทีเปิดกับธนาคารทิสโกใ้นฐานะ

ตวัแทนซือขายหน่วยลงทุน 

5. การสมคัรใชบ้ริการทิสโกม้ายเวลธ์ และเปิดบญัชีกองทุน ตอ้งติดต่อสาขาของธนาคารเท่านนั 

6. กรณีผูใ้ช้บริการมีการสมคัรใชบ้ริการ TISCO Alert และ / หรือ TISCO PromptPay หมายเลขโทรศพัทที์ใชบ้ริการ TISCO My 

Wealth จะตอ้งเป็นหมายเลขโทรศพัทเ์ดียวกนักบัการใชบ้ริการขา้งตน้ 
 

2.  ค่าธรรมเนียม / บริการ 
 

บริการ อตัราค่าธรรมเนียม/บริการ (บาท) 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ / รายปี  ไม่คิดค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมการ Download Mobile Application ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

โอนเงินระหวา่งบญัชีตนเองภายในธนาคารทิสโก ้

(ไม่จาํกดัจาํนวนเงิน และจาํนวนครัง) 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

โอนเงินไปยงับญัชีบุคคลอืนภายในธนาคารทิสโก*้ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

โอนเงินไปยงับญัชีบุคคลอืนต่างธนาคาร (ORFT)* 

- วงเงินโอนไม่เกิน 20,000 บาท 

- วงเงินโอนมากกวา่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน วงเงินสูงสุดทีกาํหนด 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

โอนเงินผา่นบริการพร้อมเพย*์ 

- วงเงินโอนไม่เกิน 5,000 บาท 

- วงเงินโอนมากกวา่ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

- วงเงินโอนมากกวา่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

- วงเงินโอนมากกวา่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน วงเงินสูงสุดทีกาํหนด 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

การชาํระค่าสินคา้ และบริการ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

* การโอนไปยงับญัชีบุคคลอืนภายในธนาคารทิสโก ้การโอนเงินไปยงับญัชีบุคคลอืนต่างธนาคาร และการโอนเงินผา่นบริการพร้อมเพย ์ ผูใ้ชบ้ริการ

สามารถโอนเงินไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนครัง แต่วงเงินโอนรวมกนัทงัหมดตอ้งไม่เกิน 500,000 บาทตอ่วนั 

หมายเหตุ โ ปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมจากการประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ  เบยีปรับ ทีเกียวเนืองกับเงินฝากใ ห้สินเชือ และค่าบริการอืนๆ  ที

ธนาคารทิสโ ก้ทุกสาขา หรือ www.tisco.co.th 



3.  ข้อแนะนําสําหรับผู้ใช้บริการ 
 

1. เก็บรักษาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไวก้บัตนเองเสมอ 

2. เพือความปลอดภัย ลูกค้าควรเปิดใช้บริการ TISCO My Wealth ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านระบบเครือข่ายของ

โทรศพัทม์ือถือเท่านนั  

3. ลูกค้า TISCO My Wealth ต้องเก็บรักษาชือผูใ้ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผูอื้น

ทราบ รวมถึงไม่ควรเขียนหรือจดรหสัผา่นไวใ้นทีทีบุคคลอืนสามารถเห็นได ้

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการธุรกรรมอยา่งสมาํเสมอ เพอืป้องกนัรายการผดิปกติทีอาจเกิดขึนกบับญัชีของท่าน 

5. ทาํการออกจากระบบโดยการ log out ทุกครัง หลงัจากทาํธุรกรรมออนไลน์เสร็จสินแลว้ 

6. ติดตงัโปรแกรมป้องกนัไวรัสบนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และ Update รวมถึง Scan ไวรัสอยูเ่สมอ 

 

4.  การเปลยีนแปลงข้อมูลส่วนตวั   
 

1. ผูใ้ช้บริการสามารถแจง้ความประสงคเ์ปลียนแปลงขอ้มูลอีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท ์ไดที้สาขาของธนาคารทิสโก้ทุก

สาขา  พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน ประกอบการแจง้เปลียนแปลง 

2. การเปลียนแปลงหมายเลขโทรศพัท์มือถือเพือใช้งาน TISCO My Wealth มีผลต่อการเปลียนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

บริการ TISCO Alert และ TISCO PromptPay ดว้ย 

 

5.  ช่องทางการตดิต่อ / รายละเอยีดอืนเพมิเตมิ 
 

 

1. กรณีโทรศพัทม์ือถือสูญหาย หรือประสงคจ์ะระงบัใชบ้ริการชวัคราว หรือ ลืม Username สามารถติดต่อ TISCO Contact Center  

หมายเลขโทรศพัท ์0 2080 6000 กด 2 หรือ 0 2633 6000 กด 2 หรือสาขาธนาคารทิสโก ้ทุกสาขา   

2. กรณีทีตอ้งการเปลียนแปลงอีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท ์หรือประสงคจ์ะ  Reset Password  ผูใ้ชบ้ริการตอ้งติดต่อสาขา

ธนาคารทิสโก ้ตามวนัและเวลาทาํการของแต่ละสาขา 

3. ธนาคารจะมีการแจง้ผลเพือยืนยนัการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน TISCO My Wealth เช่น การเขา้ใช้งาน การโอนเงิน การชาํระค่า

สินค้าและบริการ การสมคัรบริการพร้อมเพย ์และเปลียนแปลงขอ้มูลต่างๆ ผ่านทางอีเมลทีผูใ้ช้บริการไดล้งทะเบียนไวก้ับ

ธนาคาร ณ วนัทีสมคัรใช้บริการ หากผูใ้ช้บริการไม่ไดเ้ป็นผูท้าํรายการ ผูใ้ช้บริการควรแจง้ธนาคารทราบทนัทีผ่าน TISCO 

Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์0 2080 6000 กด 2 หรือ 0 2633 6000 กด 2 ตลอด 24 ชวัโมง 

4. ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษารายละเอียดการใชบ้ริการเพมิเติมไดที้ www.tisco.co.th 

 

ข้อควรทราบ : ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของท่านผา่นอีเมล โทรศพัท ์หรือการติดต่อรูปแบบอืนๆ รวมทงัไม่

มี นโยบายส่ง SMS หรือจดัทาํหนา้จอเพอืใหก้รอกขอ้มูลส่วนตวั หรืออีเมลเพอืขอให้ท่านดาวน์โหลดหรือติดตงัโปรแกรมใดๆ สาํหรับ

การทาํธุรกรรมต่างๆ กบัธนาคาร ดงันนั หากมีผูติ้ดต่อท่านเพอืสอบถามขอ้มูลส่วนตวั หรือไดรั้บขอ้ความ SMS หนา้จอ หรืออีเมลใน

ทาํนองดงักล่าว หรือไดท้าํการคลิกลิงก์เพอืดาวน์โหลดโปรแกรมทีตอ้งสงสัยไปแลว้ หรือพบหนา้จอหรือขอ้ความทีไม่ คุน้เคย หรือผดิ

ไปจากปกติ ควรหยดุทาํรายการทนัที และแจง้เจา้หนา้ทีธนาคารทนัทีที TISCO Contact Center หมายเลข 0 2080 6000 กด 2 หรือ         

0 2633 6000 กด 2 ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชวัโมง 

 

หมายเหตุ  

-   ขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการในเอกสารฉบบันี มีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2565  

-    ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการ  เพอืประกอบการตดัสินใจในการใช้บริการทางการเงิน ในกรณีทีผูใ้ชบ้ริการตกลงใชบ้ริการ

ดงักล่าวแลว้ ผูใ้ช้บริการจะตอ้งผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใช้บริการผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินนนั และประกาศอตัราค่าบริการ  

ต่าง ๆ เบียปรับ ทีเกียวเนืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเชือ และค่าบริการอืน ๆ ของธนาคารทีจะประกาศต่อไป 

-    หากมีการเปลียนแปลงรายละเอียดหรือเงือนไข ธนาคารจะประกาศให้ทราบด้วยวิธีการประกาศ ณ ทีทาํการสาขาของธนาคาร และ/หรือ ใน

เวบ็ไซตข์องธนาคาร 


