
 

 

ข้อมูลผลิตภณัฑ์ บริการ ทิสโก้ โมบายแบงค์กงิ 

 

(กรุณาศึกษารายละเอยีดและเงือนไขโดยละเอยีดก่อนทท่ีานจะตดัสินใจสมคัร หรือใช้บริการ) 

1.  บริการทสิโก้ โมบายแบงค์กิง (TISCO Mobile Banking)  

เป็นบริการทีอาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกรรมทางการเงิน เช่น การตรวจสอบยอดเงิน รายการเคลือนไหวทางบัญชี   

การโอนเงิน การชาํระค่าสินคา้และบริการ และสมคัรบริการพร้อมเพย ์เป็นตน้ ผ่านแอพพลิเคชนั TISCO Mobile Banking ได้

อยา่งรวดเร็วทนัใจ ทุกทีทุกเวลา โดยผูใ้ชบ้ริการไมต่อ้งติดต่อทาํธุรกรรมดว้ยตนเองทีสาขาธนาคาร 

เงอืนไขการใช้บริการ 

1. ผูส้มคัรใชบ้ริการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา (งดใหบ้ริการสาํหรับบญัชีร่วม) 

2. มีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์และ/หรือ กระแสรายวนั 

3. ผูใ้ชบ้ริการซึงไม่เคยเป็นลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มทิสโก ้ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากขนัตาํ 20,000 บาท หรือ กรณีผูใ้ชบ้ริการ

เปิดบญัชีเงินฝากและเปิดบญัชีกองทุนในคราวเดียวกนั ตอ้งเปิดบญัชีทงัสองรายการรวมกนัขนัตาํ 20,000 บาทจึงจะ

สามารถสมคัรใชบ้ริการได ้(มีผลตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2563) 

4. การสมคัรใชบ้ริการทิสโกโ้มบายแบงคกิ์ง ตอ้งติดต่อสาขาของธนาคารเท่านนั 

2.  ค่าธรรมเนียม / บริการ 

บริการ อตัราค่าธรรมเนียม/บริการ (บาท) 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ / รายปี  ไม่คิดค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมการ Download Mobile Application ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

โอนเงินระหวา่งบญัชีตนเองภายในธนาคารทิสโก ้

(ไม่จาํกดัจาํนวนเงิน และจาํนวนครัง) 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

โอนเงินไปยงับญัชีบุคคลอืนภายในธนาคารทิสโก*้ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

โอนเงินไปยงับญัชีบุคคลอืนต่างธนาคาร (ORFT)* 

- วงเงินโอนไมเ่กิน 20,000 บาท 

- วงเงินโอนมากกวา่ 20,000 บาท แต่ไม่เกิน วงเงินสูงสุดทีกาํหนด 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

โอนเงินผา่นบริการพร้อมเพย*์ 

- วงเงินโอนไมเ่กิน 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 ์ 

ผูใ้ชบ้ริการสามารถโอนเงินไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนครัง แต่วงเงินโอนรวมกนัทงัหมดตอ้งไม่เกิน 500,000 บาทต่อวนั 

หมายเหตุ โ ปรดศึกษารายละเอียดเพิมเติมจากการประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ  เบยีปรับ ทีเกียวเนืองกับเงินฝากให้สินเชือ และค่าบริการ

อืนๆ  ทีธนาคารทิสโ ก้ทุกสาขา หรือ www.tisco.co.th 



3.  ข้อแนะนําสําหรับผู้ใช้บริการ 

1. เก็บรักษาอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไวก้บัตนเองเสมอ 

2. เพือความปลอดภยั ลูกคา้ควรเปิดใชบ้ริการ TISCO Mobile Banking ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านระบบเครือข่าย

ของโทรศพัทมื์อถือเท่านนั  

3. ลูกคา้ TISCO Mobile Banking ตอ้งเก็บรักษาชือผูใ้ชง้าน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลบั ไม่

เปิดเผยใหผู้อื้นทราบ รวมถึงไม่ควรเขียนหรือจดรหสัผา่นไวใ้นทีทีบุคคลอืนสามารถเห็นได ้

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายการธุรกรรมอยา่งสมาํเสมอ เพือป้องกนัรายการผิดปกติทีอาจเกิดขึนกบับญัชีของท่าน 

5. ทาํการออกจากระบบโดยการ log out ทุกครัง หลงัจากทาํธุรกรรมออนไลน์เสร็จสินแลว้ 

6. ติดตงัโปรแกรมป้องกนัไวรัสบนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และ Update รวมถึง Scan ไวรัสอยูเ่สมอ 

4.  การเปลยีนแปลงข้อมูลส่วนตวั   

ผูใ้ชบ้ริการสามารถแจง้ความประสงคเ์ปลียนแปลงขอ้มูลอีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท์ ไดที้สาขาของธนาคารทิสโกทุ้ก

สาขา  พร้อมแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน ประกอบการแจง้เปลียนแปลง 

5.  ช่องทางการตดิต่อ / รายละเอยีดอืนเพมิเตมิ 

1. กรณีโทรศัพท์มือถือสูญหาย หรือประสงค์จะระงับใช้บริการชวัคราว หรือ ลืม Username สามารถติดต่อ TISCO 

Contact Center  หมายเลขโทรศพัท ์0 2633 6000 กด 2 หรือสาขาธนาคารทิสโก ้ทุกสาขา   

2. กรณีทีตอ้งการเปลียนแปลงอีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท์ หรือประสงคจ์ะ  Reset Password  ผูใ้ชบ้ริการตอ้ง

ติดต่อสาขาธนาคารทิสโก ้ตามวนัและเวลาทาํการของแต่ละสาขา 

3. ธนาคารจะมีการแจง้ผลเพือยืนยนัการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน TISCO Mobile banking เช่น การเขา้ใชง้าน การโอนเงิน 

การชาํระค่าสินคา้และบริการ การสมคัรบริการพร้อมเพย ์และเปลียนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านทางอีเมลทีผูใ้ชบ้ริการได้

ลงทะเบียนไวก้บัธนาคาร ณ วนัทีสมคัรใชบ้ริการ หากผูใ้ชบ้ริการไม่ไดเ้ป็นผูท้าํรายการ ผูใ้ชบ้ริการควรแจง้ธนาคาร

ทราบทนัทีผา่น TISCO Contact Center หมายเลขโทรศพัท ์0 2633 6000 กด 2 ตลอด 24 ชวัโมง 

4. ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษารายละเอียดการใชบ้ริการเพมิเติมไดที้ www.tisco.co.th 

 

ข้อควรทราบ : ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของท่านผา่นอีเมล โทรศพัท ์หรือการติดต่อรูปแบบอืนๆ 

รวมทงัไม่มี นโยบายส่ง SMS หรือจดัทาํหนา้จอเพอืใหก้รอกขอ้มลูส่วนตวั หรืออีเมลเพอืขอให้ท่านดาวน์โหลดหรือติดตงั

โปรแกรมใดๆ สาํหรับการทาํธุรกรรมต่างๆ กบัธนาคาร ดงันนั หากมีผูติ้ดต่อท่านเพอืสอบถามขอ้มูลส่วนตวั หรือไดรั้บ

ขอ้ความ SMS หนา้จอ หรืออีเมลใ์นทาํนองดงักล่าว หรือไดท้าํการคลิกลิงก์เพอืดาวน์โหลดโปรแกรมทีตอ้งสงสยัไปแลว้ 

หรือพบหนา้จอหรือขอ้ความทีไม ่คุน้เคย หรือผดิไปจากปกติ ควรหยดุทาํรายการทนัที และแจง้เจา้หนา้ทีธนาคารทนัทีที 

TISCO Contact Center หมายเลข 0 2633 6000 กด 2 ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชวัโมง 
 

หมายเหตุ  

 ขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการในเอกสารฉบบันี มีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที 8 กนัยายน 2561  

 ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการ  เพือประกอบการตดัสินใจในการใชบ้ริการทางการเงิน ในกรณีทีผูใ้ชบ้ริการ

ตกลงใช้บริการดงักล่าวแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงือนไขการใชบ้ริการผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินนัน 

และประกาศอตัราค่าบริการต่าง ๆ เบียปรับ ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ และค่าบริการอืน ๆ ของธนาคารทีจะประกาศ

ต่อไป 

 หากมีการเปลียนแปลงรายละเอียดหรือเงือนไข ธนาคารจะประกาศให้ทราบดว้ยวิธีการประกาศ ณ ทีทาํการสาขาของธนาคาร และ/

หรือ ในเวบ็ไซตข์องธนาคาร 


