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ข้อตกลงและเงอืนไขการใช้บริการทสิโก้ มายเวลธ์ (TISCO My Wealth)

ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการน้ีใชบังคับระหวาง ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร”) กับผูใชบริการท่ีมี
การสมัครใชบริการ ทิสโก มายเวลธ (TISCO My Wealth) และไดรับอนุมัติใหเปนผูใชบริการ ทิสโก มายเวลธ (TISCO My Wealth) จาก
ธนาคาร (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใชบริการ”) โดยผูใชบริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ ทิสโก มาย
เวลธ (TISCO My Wealth) ทุกประการ ดังตอไปนี้

1. บริการทิสโก มายเวลธ (TISCO My Wealth) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “TISCO My Wealth”) คือ การใหบริการของธนาคารเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือ บริการขอมูลทางการเงินแกผูใชบริการสําหรับการโอนเงิน การสอบถามยอด
คงเหลือในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีสินเชื่อ บริการกองทุนรวมที่ธนาคารเปนนายหนาซื้อขายกองทุน (Selling Agent) รวมถึง
การชําระคาสินคา และ/หรือ บรกิารใดๆ ที่ผูใชบรกิารมกีบัธนาคาร หรือที่ธนาคารจัดใหมเีพิ่มเตมิในภายหนา โดยผานโทรศัพทมอืถือ
อปุกรณอิเลก็ทรอนกิสเคล่ือนท่ี หรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถใชในการทํารายการหรือใชบริการ TISCO My Wealth (ซึ่งตอไปนี้เรียก
รวมวา “อุปกรณเพื่อทํารายการ”) ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงขอบเขตในการใหบริการ TISCO My Wealth ธนาคารจะแจงให
ผูใชบริการทราบตามชองทางที่ธนาคารกําหนด

2. ผูใชบริการตกลงวาในกรณีที่เลขที่บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีสินเชื่อ และ/หรือ หมายเลขอางอิงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูใชบริการใน
การใชบรกิาร TISCO My Wealth นี้ (ซึ่งตอไปนี้เรียกรวมวา “บัญชผีูใชบรกิาร”) ไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหขอตกลง
และเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ยังคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีผูใชบริการที่เปลี่ยนแปลงนั้นดวยทุกประการ

3. ผูใชบริการสามารถใชบริการฟงกชันลงทุน (Investment) ซึ่งแสดงบญัชกีองทุน หรือขอมลูอื่นๆ ได ทั้งนี้ ผูใชบริการตกลงและยอมรับ
วาการแสดงขอมลูดังกลาว เปนเพยีงการอาํนวยความสะดวกใหแกผูใชบรกิารเพื่อประกอบการตดัสินใจเบ้ืองตนสําหรบัการออม การ
ลงทุน หรือการใชจายเทาน้ัน ไมไดเปนการวิเคราะหความเสี่ยง รับรอง หรือประกันผลตอบแทนจากการออม การลงทุน หรือการใช
จายของผูใชบริการแตอยางใด และผูใชบริการทราบดีวาขอมูลดังกลาวที่ปรากฏ จะเปนขอมูลตามวันที่และเวลาที่ระบบแสดง

4. ในการเขาใชบริการผูใชบริการจะตองรักษาชื่อบัญชี (Username) TISCO My Wealth, รหัสผาน (Password), รหัสผานเพื่อใชงาน
อุปกรณ (PIN – Personal Identification Number), รหัสเพื่อการทํารายการ (OTP-One Time Password) หรือรหัสอื่นใดที่
เกี่ยวของในการทํารายการผานบรกิาร TISCO My Wealth (ซึ่งตอไปนี้เรียกรวมวา “รหัสประจําตัว”) ไวเปนความลับ และไมเปดเผย
หรือกระทําการใดๆ ที่อาจทําใหผูอื่นทราบรหสัประจําตัวดังกลาวโดยเด็ดขาด รวมถงึตองไมทาํใหอปุกรณเพื่อทาํรายการ ซึ่งใชในการ
ใชบริการ TISCO My Wealth ตกอยูภายใตอาํนาจครอบครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการสูญหาย
หรือเปดเผยรหสัประจําตัว หรอืขอมลูดังกลาว หรือจากการที่อปุกรณเพื่อทาํรายการตกอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น หรือจาก
สาเหตุอื่นใด ธนาคารจะไมจําเปนตองรับผิดชอบตอความเสียหายและ/หรือสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผูใชบริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผาน (Password) และรหัสผานเพื่อใชงานอุปกรณ (PIN – Personal Identification
Number) เพื่อการใชบริการ TISCO My Wealth ไดตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

5. ผูใชบริการรับรองวาขอมูลที่ใชสําหรับการสมัครใชบริการ TISCO My Wealth ตลอดจนที่จะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
นั้น เปนขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน และเปนขอมูลของผูใชบริการจริง นอกจากนี้ ผูใชบริการขอรับรองวาตนเปนผูมีสิทธิ
และความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบริการ TISCO My Wealth และ/หรือ ทําธุรกรรมใดๆ ภายใตบริการ TISCO My Wealth
นี้

6. ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาการกระทําใดๆ ผานบริการ TISCO My Wealth และ/หรือ บริการอื่นใดภายใตบริการ TISCO My
Wealth ไมวาจะเกี่ยวกับบัญชีผูใชบริการหรือไม หากไดกระทําไปโดยการใชรหัสประจําตัว และ/หรือ ใชขอมูลอื่นใดที่ธนาคารจัดสง
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ใหผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ของผูใชบริการตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ ใหถือวา
ถูกตองสมบูรณผูกพันผูใชบริการ โดยผูใชบริการไมตองลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผูใชบริการตกลงรับผิดชอบการกระ
ทําดังกลาวเสมือนหนึ่งวาผูใชบริการเปนผูกระทําดวยตนเอง ทั้งนี้ ไมวาจะเกิดขึ้นโดยผูใชบริการหรือบุคคลใด และไมวาจะดวยเหตุ
ใดๆ ก็ตาม ธนาคารไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาว
ขางตนแกผูใชบริการและ/หรือ บุคคลที่ไดรับความเสียหาย และผูใชบริการจะไมนํามาเปนขออาง โตแยง หรือฟองรองตอสูกับ
ธนาคารทั้งสิ้น

7. ในการเขาใชบริการ TISCO My Wealth ผูใชบริการตองใสรหัสประจําตัวใหถูกตองพรอมปฏิบัติตามข้ันตอน วิธีการ และเงื่อนไขการ
ใชบริการที่ธนาคารกําหนดอยางถูกตองครบถวนทุกครั้ง และหากใสรหัสประจําตัวไมถูกตองเกินจํานวนครั้งตามที่ธนาคารกําหนด
ระบบจะระงับการใหบริการ TISCO My Wealth ชั่วคราว โดยผูใชบริการตองติดตอสาขาธนาคารหรือผานชองทางที่ธนาคารกําหนด
เพื่อดําเนินการปลดล็อกรหัสประจําตัวดังกลาว
ทั้งนี้ ผูใชบริการตกลงวาการระงับการใหบริการ TISCO My Wealth ชั่วคราวดังกลาวจะไมมีผลเปนการยกเลิกการทําธุรกรรมที่เปน
การทําคําสั่งไวลวงหนา และ/หรือ ธุรกรรมที่ทาํเสร็จสิ้นตามข้ันตอนการใชบริการ TISCO My Wealth แตละประเภท และผูใชบริการ
ตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ กับธนาคารท้ังสิ้น

8. ผูใชบริการสามารถเขาใชบริการ TISCO My Wealth โดยสามารถทํารายการโอนเงิน และ/หรือ รายการชําระคาสินคาและ/หรือ
บริการ และ/หรือ ธุรกรรมอ่ืนๆ ไดภายในวงเงินตอครั้ง และ/หรือ ตอวันในการทําธุรกรรมแตละประเภทผานบริการ TISCO My
Wealth นี้ ตามที่ธนาคารกําหนด ซึ่งผูใชบริการสามารถเรียกดูจํานวนวงเงินและเปลี่ยนแปลงวงเงินการทําธุรกรรมไดผานชองทางที่
ใชบรกิาร TISCO My Wealth นี้ หรือชองทางอื่นที่ธนาคารกําหนด โดยตองไมเกินวงเงินสูงสุดที่ธนาคารกําหนด

9. เมื่อผูใชบริการทํารายการโอนเงิน และ/หรือ รายการชําระคาสินคาและบริการ และ/หรือ ธุรกรรมอื่นๆ ผานบริการ TISCO My
Wealth ตามท่ีธนาคารเปดใหบริการในปจจุบันและที่จัดใหมีเพิ่มเติมในภายหนาเสร็จสิ้นสมบูรณตามขอกําหนดของธนาคาร
ผูใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีผูใชบริการที่มีอยูกับธนาคารตามจํานวนเงินที่ทํารายการ รวมกับอัตราคาธรรมเนียมที่
ธนาคารกําหนด อันเกี่ยวกับการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ หรือเปนไปตามประกาศอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร รวมถึง
อัตราคาธรรมเนียมที่จะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหนาตามที่ธนาคารไดประกาศเปนการท่ัวไปผานชองทางตางๆ ของ
ธนาคาร ท้ังนี้ รายละเอียดการหักเงินและคาธรรมเนียม จากบัญชีผูใชบริการใหมีผลตามกําหนดเวลาของธนาคาร ดังนี้
9.1 กรณีเปนการทํารายการแบบมีผลทันที ธนาคารจะดําเนินการหักเงินจากบัญชีผูใชบริการทันทีที่การทํารายการเสร็จสิ้น

สมบูรณตามขอกําหนดของธนาคาร
9.2 กรณีเปนการทํารายการสงคําสั่งไวลวงหนา และการทํารายการเสร็จสิ้นสมบูรณตามขอกําหนดของธนาคาร ธนาคารจะ

ดําเนินการหักเงินจากบัญชีผูใชบริการตามวันที่มีผลตามที่ระบุในรายการดังกลาว
ทั้งนี้ ผูใชบริการตกลงและยอมรับวา ธนาคารจะไมทาํรายการโอนเงนิ และ/หรือ รายการชําระคาสินคาและบริการ และ/หรือ ธุรกรรม

อื่นๆ ในกรณีที่ผูใชบริการปฏิบัติผิดขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ หรือในกรณีที่ไมสามารถหักเงินจากบัญชี
ผูใชบริการ เพื่อดําเนินการตามรายการที่ผูใชบริการไดแจงไวกับธนาคารได
10. ผูใชบริการจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง หรอืระงบั หรอืยกเลกิ รายการโอนเงนิ และ/หรือ รายการชาํระคาสินคา และ/หรือ บรกิาร และ/

หรือ ธุรกรรมอื่นๆ ภายหลังจากที่ไดจัดสงรายการนั้นๆ ใหแกธนาคารผานบริการ TISCO My Wealth แลว และ/หรือ เมื่อการทํา
รายการ หรือธุรกรรมนั้นๆ ไดมีผลสมบูรณแลว ยกเวนกรณีการทํารายการแบบทําคําสั่งไวลวงหนา ผูใชบริการสามารถทําการแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือระงบั หรอืยกเลิกรายการนั้นผานบริการ TISCO My Wealth กอนวนัที่ธนาคารจะไดกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามรายการนั้นได ท้ังนี้ เปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกําหนด
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11. ผูใชบริการมีหนาที่ตรวจสอบรายการตามที่ปรากฏในหลักฐานการทํารายการ รายการเดินบัญชี รวมทั้งขอความแจงการใชบริการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริการ TISCO My Wealth ตามท่ีธนาคารจัดสงใหทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรือขอความ SMS หรือ
ตามวิธีการและชองทางที่ธนาคารกําหนด หากพบขอผิดพลาดหรือความผิดปกติใดในการใชบริการ TISCO My Wealth ผูใชบริการ
จะตองแจงใหธนาคารทราบโดยทันที ผานชองทางที่ธนาคารกําหนด โดยผูใชบริการตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติ
อันไดแก วันที่ทํารายการ ประเภทรายการ เลขท่ีบัญชีผูใชบริการ (ถามี) ของผูใชบริการและของผูที่เกี่ยวของ จํานวนเงิน รวมทั้ง
ขอมลูอื่นใดที่เกี่ยวกับการทํารายการที่มขีอผิดพลาดดงักลาวตามที่ธนาคารกําหนด และ/หรือ แจงธนาคารเปนลายลักษณอกัษรตาม
วิธีการท่ีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และสอบสวนหาสาเหตุของขอผิดพลาด รวมถึงแกไข
ขอผิดพลาดดงักลาวโดยเร็ว ทั้งนี้ ธนาคารจะแจงผลการดําเนินการใหผูใชบรกิารทราบตามวิธีการและชองทางที่ธนาคารกาํหนด เชน
ทางโทรศัพท หรือไปรษณีย หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) หรือโดยวิธีการและชองทางอื่นใดที่ธนาคารจะไดกําหนด
เพิ่มเติม
หากผูใชบริการไมทักทวง ใหถือวารายการตามท่ีปรากฏในหลักฐานการทํารายการ รายการเดินบัญชี รวมทั้งขอความแจงการใช
บริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับ TISCO My Wealth ถูกตองทุกประการ เวนแตผูใชบริการจะสามารถพิสูจนใหธนาคารเห็นไดอยางชัด
แจงวารายการตามที่ปรากฏในบันทึกรายการ หรือรายการเดินบัญชีไมถูกตอง และไมไดเปนความผิดหรือความบกพรองของ
ผูใชบริการเอง
ทั้งนี้ ในกรณทีี่ขอผิดพลาดหรือความผิดปกตใินการใชบริการ TISCO My Wealth เชน การโอนเงนิ หรือการชําระเงนิไมไดเกิดขึ้นจาก
ธนาคาร ผูใชบริการตกลงจะตรวจสอบ และ/หรือ เรียกรองเงิน หรือคาเสียหายกับคูพิพาทของผูใชบริการ หรือคืนเงินใหแกคูพิพาท
ของผูใชบริการโดยตรง และหากผูใชบริการมีขอตอสู และ/หรือ มีสิทธิเรียกรองใดๆ ก็จะไปวากลาวกันเองกับคูพิพาทของผูใชบริการ

12. ผูใชบริการยินยอมใหถือวาบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน และ/หรือ การชําระคาสินคา และ/
หรือ บริการ และ/หรือ ธุรกรรมอื่นๆ และ/หรือ การดําเนินการของธนาคารกับบัญชีผูใชบริการ และ/หรือ การใชวงเงินสินเชื่อ (ถามี)
ของผูใชบริการดังกลาวขางตน และ/หรือ เอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกบัการที่ธนาคารใหบริการ TISCO My Wealth ซึ่งธนาคารได
จัดทําขึ้นตามความประสงคของผูใชบริการตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ มีความถูกตองและผูกพัน
ผูใชบริการทุกประการ

13. เมื่อผูใชบริการเปล่ียนแปลงที่อยู และ/หรือ สถานที่จัดสงเอกสาร และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท และ/หรือ ที่อยูของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เปนหนาที่ของผูใชบริการท่ีจะตองแจงใหธนาคารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษร
ทั้งนี้ บรรดาเอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารสงไปยังผูใชบริการ ไมวาจะสงทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียน หรือใหคนนําไปสงก็ตาม ถาหากไดสงไปยังที่อยู และ/หรือ สถานที่จัดสงเอกสาร และ/หรือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ตามที่ผูใชบริการไดแจงไว หรือสงขอความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพทที่ผูใชบริการแจงไวแกธนาคาร ให
ถือวาไดสงใหแกผูใชบริการโดยชอบ และแมหากสงใหไมได เพราะที่อยู และ/หรือ สถานที่จัดสงเอกสาร และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท
และ/หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ไดเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผูใชบริการไมไดแจงการเปล่ียนแปลงหรือร้ือ
ถอนนั้นเปนลายลักษณอักษรตอธนาคาร หรือสงใหไมไดเพราะหาท่ีอยู และ/หรือ สถานที่จัดสงเอกสาร และ/หรือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ตามที่แจงไวไมพบ ใหถือวาผูใชบริการไดทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แลวโดยชอบ

14. ธนาคารมีสิทธริะงับการใชบริการ TISCO My Wealth ชั่วคราว หรือยกเลิกการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ หรือบริการใดภายใต
บริการ TISCO My Wealth นี้ ไมวาทั้งหมด หรือบางสวนแกผูใชบริการเมื่อใดก็ได โดยธนาคารไมจําเปนตองแจงใหผูใชบริการทราบ
ลวงหนาสําหรับกรณีดังตอไปนี้ และธนาคารไมตองรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการดังกลาว
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14.1 ผูใชบริการมเีงินหรือวงเงินในบัญชีผูใชบริการไมพอ หรือถูกระงับการใชวงเงินสินเชื่อ หรือวงเงินใดๆ ที่มีอยูกับธนาคาร (ถามี)
หรือบัญชีผูใชบริการถูกปดไมวาโดยผูใชบริการหรือโดยธนาคาร อันเนื่องจากบัญชีผูใชบริการถูกปรับสถานะเปนบัญชี
ผูใชบริการขาดการติดตอ ตามหลักเกณฑของธนาคาร หรือโดยบุคคล หรือเหตุอื่นใด

14.2 การโอนเงิน และ/หรือ ชําระเงินนั้น จะเปนผลใหยอดหน้ีในบัญชีผูใชบริการเกินกวาวงเงินสินเชื่อ หรือวงเงินใดๆ ที่ผูใชบริการ
ตกลงกับธนาคาร (ถามี)

14.3 ผูใชบริการถูกดําเนินคดีทางแพง หรือทางอาญา หรือตกเปนบุคคลลมละลาย หรือผูไรความสามารถ หรือ ผูเสมือนไร
ความสามารถ หรือถูกพิทักษทรัพยไวชั่วคราวหรือเด็ดขาด

14.4 เมื่อธนาคารทราบวาผูใชบริการเสียชีวิต
14.5 มีเหตุอันสมควรเชื่อไดวามีการปลอมแปลงรหัสประจําตัว หรือผูใชบริการมีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต หรือกระทําการทุจริต

ใดๆ ตอธนาคารหรือบุคคลใดๆ
14.6 ธนาคารตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังศาล หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลธนาคาร หรือผูมีอํานาจตาม

กฎหมาย
14.7 เมื่อธนาคารตรวจพบวาอุปกรณเพ่ือทํารายการมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือแกไข

อุปกรณเพ่ือทํารายการของผูใชบริการ หรือเกิดจากระบบเครือขายโทรศัพทมือถือ และ/หรือ เหตุอื่นใด
15. ในกรณทีี่ผูใชบริการประสงคจะยกเลิกการใชบรกิาร TISCO My Wealth นี้ ผูใชบรกิารจะตองแจงเปนลายลักษณอกัษรมายังธนาคาร

หรือชองทางอื่นใด และตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะดําเนินการยกเลิกการใชบริการดังกลาวเมื่อผูใชบริการผาน
กระบวนการตรวจสอบความเปนเจาของบัญชีผูใชบริการตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกําหนดแลว ในกรณีท่ีรหัสประจําตัว หรอื
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรืออุปกรณเพื่อทํารายการ ชํารุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือประสงคจะระงับการใชบริการ
ชั่วคราว ผูใชบริการตองแจง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรมและ/หรือการใชบริการ TISCO My Wealth ดังกลาวทันที ตามชองทางที่
ธนาคารกําหนด หรือแจงเปนลายลักษณอักษรมายังธนาคาร โดยธนาคารจะดําเนินการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใชบริการ
TISCO My Wealth ดังกลาวเมื่อผูใชบริการผานกระบวนการตรวจสอบความเปนเจาของบัญชีผูใชบริการตามข้ันตอนและวิธีการที่
ธนาคารกําหนดแลว ทั้งนี้ ผูใชบริการยอมรับวาการทําธุรกรรมใดๆ หรือการใชบริการ TISCO My Wealth ผานรหัสประจําตัว หรือใช
ขอมูลอื่นใดที่ธนาคารจดัสงใหผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) หรืออปุกรณเพื่อการทํารายการของผูใชบริการกอนที่ธนาคารจะ
ไดทําการระงับธุรกรรม และ/หรือ การใชบริการ TISCO My Wealth ดังกลาวนั้น ใหมีผลผูกพันผูใชบริการ และผูใชบริการตกลง
รับผิดชอบทุกประการ

16. ธนาคารจะรับผิดชอบสําหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีที่ธนาคารกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ซึ่งเปน
ความเสียหายที่ตามปกติยอมเกิดขึ้นจากการใหบรกิาร TISCO My Wealth เทานั้น ทั้งนี้ ผูใชบริการตกลงวา ไมวากรณี ใดๆ ธนาคาร
ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้
16.1 เหตุสุดวิสัยตางๆ หรือเหตุการณที่ธนาคารไมสามารถควบคุมได ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ ระบบส่ือสาร หรือการสงสัญญาณ

เชื่อมตอไมทํางาน หรอืการรบกวนจากไวรสัคอมพวิเตอร หรือจากการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หรอืในกรณีที่ธนาคารปด
ใหบริการ TISCO My Wealth เพื่อปรับปรุงหรือบํารุงรักษาระบบ อันเปนเหตุใหผูใชบริการไมสามารถใชบริการ TISCO My
Wealth นี้ได

16.2 ความลาชา ความผิดพลาด ความขัดของ หรือชํารุดบกพรองของ อุปกรณเพื่อทํารายการ คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ หรือระบบการติดตอสื่อสารโทรคมนาคม หรือเครือขายอินเทอรเน็ต หรือระบบไฟฟา หรือระบบอื่นใดที่
เกี่ยวของกับการใชบริการ TISCO My Wealth ของผูใชบริการ หรือของผูใหบริการเครือขายโทรศัพทหรือระบบอินเทอรเน็ต
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หรือของธนาคาร เวนแตในกรณีที่ความลาชา ความผิดพลาด หรือความขัดของ หรือชํารุดบกพรองดังกลาว เกิดจากความจง
ใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของธนาคาร

16.3 การที่ผูใชบริการไมปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ ไมวาขอใดขอหนึ่ง
17. ผูใชบริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ รวมถึงเงื่อนไขการใชบริการอื่นใดที่

เกี่ยวของตามแตละประเภทการใชบริการท่ีผูใชบริการไดรับการอนุมัติจากธนาคาร ทั้งท่ีมีอยูแลวในขณะน้ี และที่ธนาคารจะกําหนด
ข้ึนใหมหรือเปล่ียนแปลงในภายหนาตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงและเงื่อนไขในการใช
บริการ TISCO My Wealth นี้ดวย

18.หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใหบริการ TISCO My Wealth ตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth
นี้ ธนาคารจะแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนาดวยวิธีการประกาศ ณ ที่ทําการสาขาของธนาคาร และ/หรือ ในเว็บไซตของธนาคาร
และ/หรือ ผานชองทางการใหบริการ TISCO My Wealth นี้ และ/หรือดวยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด ผูใชบริการรับทราบวา
ในการใชบริการธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ และ/หรือ ของบุคลอื่นใดที่ไดใหไวกับ
ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงคในการใหบริการตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ และวัตถุประสงคอื่นใด
ตามที่ระบุในประกาศความเปนสวนตัวของธนาคาร ซึ่งผูใชบริการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของธนาคารได ตามประกาศความเปนสวนตัวของธนาคารไดที่
https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html และ/หรือ ชองทางอื่นใดที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใชบริการไดมีการให
ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นแกธนาคาร ผูใชบริการมีหนาที่แจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช และ
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและสิทธิตามประกาศความเปนสวนตัวของธนาคารดังกลาวดวย

19. ผูใชบริการตกลงและยินยอมใหถือวาบรรดาขอมูล เอกสาร และ/หรือหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชบริการ TISCO My Wealth นี้
และ/หรือที่ธนาคารไดจัดทําขึ้นตามความประสงคของผูใชบริการตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ ถือ
เปนการใหบริการผานวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความถูกตองและผูกพันผูใชบริการทุกประการ และสามารถใชเปน
พยานหลักฐานไดตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

20. ผูใชบริการรับทราบวา อาจมีการประกาศหรือโฆษณาหรือเผยแพรรายการสงเสริมการขายตางๆ ของธนาคาร หรืออาจมีการแจง
ขอความ ขอมูลขาวสารใดๆ ซึ่งธนาคารไดสงหรือแจงผานเว็บไซต และ/หรือผานชองทางการใหบริการ TISCO My Wealth นี้ และ/
หรือ ชองทางที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ จะเปนการดําเนินการท่ีสอดคลองและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจะมีการขอความ
ยินยอมจากผูใชบริการตามความจําเปน หรือตามที่กฎหมายกําหนด

21. ผูใชบริการยอมรับวาขอมูลสําหรับบริการบางประการที่เปนสวนหนึ่งของการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ ธนาคารอาจนํา
ขอความหรือขอมูลมาจากบุคคล หรือหนวยงานภายนอก ธนาคารจึงไมอาจรับรองความถูกตองสมบูรณของขอความหรือขอมูล
ดังกลาวได นอกจากนี้ ธนาคารไมมสีวนเกี่ยวของและไมไดใหการรับรองหรือรบัประกนัใดๆ เกี่ยวกับสินคา บรกิาร ขอเสนอ และ/หรือ
สิทธิประโยชนใดๆ ที่ใหบริการ โดย หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกดังกลาว และธนาคารไมรับผิดตอผูใชบริการหรือบุคคลใดๆ
ในความเสียหายจากการนําขอความหรือขอมูลดังกลาวไปใช และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากบริการใดๆ ของบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกทั้งสิ้น

22. ผูใชบริการตกลงและรับรองวาจะไมโอนสิทธิ หนาที่ ผลประโยชน หรือสิทธิเรียกรองทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใด ใหแกบุคคลอื่น
23. ผูใชบริการตกลงและรับรองวา อาจมีการเชื่อมโยงเว็บไซตกับบุคคลภายนอก โปรดระลึกวาการเชื่อมโยงดังกลาวนี้มีขึ้นเพื่อความ

สะดวกของผูใชบริการ และเว็บไซตที่เชื่อมโยงน้ีมิไดไมไดอยูภายใตการควบคุมของธนาคาร ธนาคารไมไดตรวจทาน อนุมัติ และไม
รับผิดชอบในเนื้อหา หรือขอมูลใดๆ ของเว็บไซตที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซตใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซตที่เชื่อมโยงน้ี หรือการเปลี่ยนแปลง
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หรือการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยในเว็บไซตนี้ รวมถึงความถูกตอง คุณภาพ การเกิดข้ึนในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหา เว็บไซตที่
เชื่อมโยงน้ีมิไดแสดงวาไดรับการสนับสนุนจากธนาคาร และธนาคารไมตองรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือท่ีบุคคลภายนอกไดรับไมวาจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซตนี้หรือไมก็ตาม

24. ผูใชบริการยอมรับวา ระบบและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา ธนาคาร และ/หรือ บุคคลภายนอก (แลวแตกรณี) ยังคงไวซึ่งสิทธิความเปนเจาของ สิทธิ และ/หรือ
ผลประโยชนทั้งหลายในทรพัยสินทางปญญาดงักลาว ผูใชบรกิารไมอาจทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร หรอือนญุาตใหบคุคลอื่นนาํไปใชได
นอกจากนี้ ผูใชบริการจะตองไมกระทําการหรอืยินยอมใหบุคคลอื่นกระทําการใดๆ อันเปนการทําใหเสื่อมเสียซึ่งสิทธิในทรพัยสินทาง
ปญญาหรอืเปนการละเมิดตอสิทธิในทรพัยสินทางปญญา ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ กต็าม และ
หากมีการละเมิดตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญาดังกลาว ผูใชบริการตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นธนาคารและ/หรือบุคคลภายนอก
(แลวแตกรณี)

25. ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ อยูในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ขอพิพาทใดๆ ที่เกิดข้ึนหรือ
เกี่ยวกับบริการนี้ใหยื่นตอศาลไทย

26. การลาชาหรืองดเวนใดๆ ในการใชสิทธิของธนาคารตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้
ไมถือวาธนาคารสละสิทธิ หรือใหความยินยอมในการท่ีผูใชบริการผิดขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้แต
ประการใด

27. ถาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอความใดขอความหนึ่งในขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth นี้ โมฆะ ไมสมบูรณ หรือ
ขัดตอกฎหมาย หรือไมอาจใชบังคับไดไมวาดวยเหตุใดๆ ใหถือวาขอความนั้นๆ ไมมีผลกระทบกระเทือนตอความสมบูรณถูกตอง
และการใชบังคับกันไดของขอความอื่นๆ หรือทําใหขอความอ่ืนๆ เสื่อมเสียไปแตอยางใด

28. ผูใชบริการตกลงและยอมรับวา สามารถใชบริการอื่นๆ ซึ่งเปนการใหบริการของบริษัทในกลุมทิสโก ผานชองทางการใชบริการ
TISCO My Wealth เพิ่มเติมได ทั้งนี้ ภายใตขอตกลงและเงื่อนไขของแตละบริการกําหนดไว
ทั้งนี้ บริษัทในกลุมทิสโก หมายความรวมถึง บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป/ บมจ.ธนาคารทิสโก/ บล.ทิสโก/ บลจ.ทิสโก/ บจก.ทิสโก
อินชัวรันส โซลูชั่น/ บจก.ทิสโก อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี / บจก.ไฮเวย / บจก. ทิสโก โตเกียว ลีสซิ่ง/ บจก.ศูนยการเรียนรูทิสโก และ
บจก.เอชทีซี ลีสซิ่ง
28.1 บริการแสดงขอมูลประกันภัย

ขอตกลงและเงื่อนไขบริการแสดงขอมูลประกันภัย
28.1.1 ผูใชบริการสามารถใชบริการแสดงขอมูลประกันภัย ซึ่งแสดงขอมูลที่เกี่ยวกับการประกันภัยกับทางบริษัท ทิสโกอนิชัว

รันส โซลูชั่น จาํกัด ผูใหบริการในฐานะนายหนา (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "ทิสโกอินชัวร") โดยสงขอมูลมายังธนาคาร และ
ขอมูลดังกลาวจะถูกเผยแพรผานชองทางการใชบริการ TISCO My Wealth ของธนาคาร ทั้งนี้ ผูใชบริการตกลงและ
ยอมรับวาการแสดงขอมูลดังกลาว เปนเพียงชองการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการตรวจสอบขอมูล
ประกันภัยเทานั้น
ทั้งนี้ ขอมูลประกันภัยท่ีผูใชบริการสามารถเรียกดูผานบริการแสดงขอมูลประกันภัย ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ
ประกันภัย ประเภทผลิตภัณฑประกันภยั เลขทะเบียนรถยนตที่ทําประกัยภัย แผนประกันภัย สถานะกรมธรรม
ประกันภัย เลขที่กรมธรรมประกันภัย กําหนดระยะเวลาชาํระคาเบี้ยประกันภัย วันที่ประกันภัยเร่ิมคุมครอง วันที่
ประกันภัยสิ้นสุดความคุมครอง รายละเอียดและเงื่อนไขความคุมครองประกันภัย ชื่อนายหนาประกันภัย รวมถึง
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บริการทางดานประกันภัยอื่นๆ ท่ีทางทิสโกอนิชัวรอาจจัดใหมีข้ึนเพ่ิมเติมในอนาคต เชน บริการแจงเตือนตออายุ
ประกันภัย บริการซื้อประกันภัยออนไลน โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการทีท่ิสโกอินชัวรกําหนด

28.1.2 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ขอมูลประกันภัยภายใตบรกิารแสดงขอมูลประกันภัยนี้ ซึ่งเปนขอมูลที่ธนาคารไดรับ
จากทิสโกอนิชัวร และเปนขอมลูตามวันท่ีและเวลาที่ระบบทิสโกอนิชัวรแสดง โดยธนาคารเปนเพียงผูใหบริการ
TISCO My Wealth และ/หรือ ชองทางในการเผยแพรขอมูลบริการดังกลาวเทานั้น ธนาคารจึงไมอาจรับรองความ
ถูกตอง สมบูรณ และปราศจากขอบกพรองใดๆ ของขอมูลดังกลาวได นอกจากนี้ ธนาคารไมมีสวนเกี่ยวของและไมได
ใหการรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ขอเสนอ และ/หรือ สิทธิประโยชนใดๆ ที่ใหบริการโดยที่
ทิสโกอินชัวร หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอก และธนาคารไมมีความรับผิดตอผูใชบริการหรือบุคคลใดๆ ในความ
เสียหายจากการนําขอมูลดังกลาวไปใช และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดจากบริการใดๆ ของบุคคล หรือหนวยงานภายนอก
ทั้งสิ้น

28.1.3 ผูใชบริการรับทราบและตกลงใหธนาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใชขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ อันไดแก หมายเลข
บัตรประชาชน รวมถึงเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ซึ่งจําเปนตอการเขาใชบริการแสดงขอมูลประกันภัย
โดยใหธนาคารนําขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการไปตรวจสอบกับทางทิสโกอนิชัวรวาเปนบุคคลเดียวกัน ซึ่งไดทํา
สัญญาประกันภัยกับทิสโกอินชัวรหรือไม เพื่อวัตถุประสงคในการขอใชบริการแสดงขอมูลประกันภัยกับทางทิสโกอนิ
ชัวร ซึ่งเปนผูใหบริการแสดงขอมูลประกันภัย

28.1.4 ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ จากการใชบริการแสดงขอมูลประกันภัย หรือการให
ขอมูลประกันภัย ผูใชบริการตกลงจะเรียกรองจากทิสโกอนิชัวรโดยตรง
ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับธนาคาร และ/หรือ ทิสโกอนิชัวร หรือมีบุคคลที่สามมารองเรยีน เรียกรอง หรือ
ฟองรองธนาคาร และ/หรือ ทิสโกอนิชัวร อันเนื่องมาจากการที่ผูใชบริการใชบริการแสดงขอมูลประกัยภัย หรือ
ผูใชบริการไมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขบริการแสดงขอมูลประกันภัย หรือผูใชบริการไมปฏิบัติตามขอตกลงและ
เงื่อนไขการใชบริการทิสโก มายเวลธ (TISCO My Wealth) หรือดวยเหตุอื่นใดก็ตาม ผูใชบริการตกลงเขาปกปอง และ
/หรือ ยอมรับผิดแทนธนาคาร และ/ทิสโก อินชัวร เพื่อมิใหมีผลกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงของธนาคาร และ/หรือ ทิส
โกอนิชัวร และตกลงจะใชความพยายามยุติขอพิพาทดังกลาวดวยอัธยาศัยไมตรีอันดีและดวยความรวดเร็ว เพื่อมใิห
เกิดความเสียหายใดๆ ตอชื่อเสียงของธนาคาร และ/หรือ ทิสโกอนิชัวร รวมทั้งผูใชบริการจะไมกระทําการใดๆ อันมีผล
ทําใหธนาคาร และ/หรือ ทิสโกอนิชัวร ตองเขามีสวนรวมในขอพพิาทใดระหวางผูใชบริการกับบุคคลที่สาม และหาก
ธนาคาร และ/หรือ ทิสโกอนิชัวร ถูกฟองรองดําเนินคดี ผูใชบริการตกลงเขาเปนคูความในคดี ใหความรวมมือในการ
ดําเนินคดี ตลอดจนรับผิดชอบในคาเสียหาย และคาใชจายที่เกิดข้ึน ซึ่งรวมถึง คาธรรมเนียม และคาทนายความ
ใหแกธนาคาร และ/หรือ ทิสโกอนิชัวร

28.1.5 หากผูใชบริการมีปญหา หรือขอสงสัยในการใชบริการแสดงขอมูลประกันภัยสามารถติดตอสอบถามไดที่
02-633-6060 หรือชองทางอื่นใดที่ทิสโกอินชัวรกําหนด

ผูใชบรกิารไดอานและทราบขอตกลงและเงื่อนไขการใชบรกิาร TISCO My Wealth ที่ปรากฏขางตนแลวในวันที่ใชบริการนี้แลว และตกลง
ยินยอมผูกพันในการปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ TISCO My Wealth ดังกลาว


