ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
มาตรฐานระยะเวลาการให้ บริ การทางการเงิน สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย
เริ มใช้ ตงแต่
ั ! วนั ที 1 ตุลาคม 2561
บริการทางการเงิน

ระยะเวลาดําเนินการ

ด้ านการรับและดูแลเรืองร้ องเรี ยน
1. การยืนยันการรับเรื องร้ องเรี ยนผ่านช่องทางการร้ องเรี ยนต่างๆ
• การร้ องเรี ยนผ่านช่องทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 633 6000

ทันที

• การร้ องเรี ยนผ่านเจ้ าหน้ าที ณ ทีทําการสํานักงานใหญ่หรื อสาขาธนาคาร

ทันที

• การร้ องเรี ยนผ่านช่องทาง Web site : www.tisco.co.th

1 วันทําการ

• การร้ องเรี ยนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทาง email address : webmaster@tisco.co.th

1 วันทําการ

• การร้ องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดส่งทางไปรษณีย์

7 วันทําการ

2. การแจ้ งยุติหรื อความคืบหน้ าในการดําเนินการเพือแก้ ไขเรื องร้ องเรี ยนสําหรับทุกช่องทางการร้ องเรี ยน
•

ธนาคารจะดําเนินการแก้ ไขเรื องร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งผลความคืบหน้ าและกําหนดระยะเวลาทีคาดว่าจะแล้ วเสร็ จ
ในกรณีทีธนาคารยังดําเนินการแก้ ไขเรื องร้ องเรี ยนไม่แล้ วเสร็ จ

15 วันทําการ

ด้ านสินเชือ
3. การไถ่ถอนหลักประกันสําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย
•

กรณีชําระหนี !เสร็ จสิ !น ธนาคารจะดําเนินการจนพร้ อมให้ ลกู ค้ ามาไถ่ถอนได้

15 วันทําการ

•

กรณี Refinance ธนาคารจะดําเนินการจนพร้ อมให้ ลกู ค้ ามาไถ่ถอนได้

25 วันทําการ

4. การโอนกรรมสิทธิRให้ ผ้ เู ช่าซื !อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย เมือชําระหนี !เสร็ จสิ !น
ธนาคารจะดําเนินการจนพร้ อมโอนกรรมสิทธิRให้ ลกู ค้ า

15 วันทําการ

5. การพิจารณาปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ! สําหรับสินเชือบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคารจะแจ้ งผลการพิจารณาเบื !องต้ นให้
ลูกค้ าทราบ นับจากวันทีธนาคารได้ รับเอกสารครบถ้ วน

25 วันทําการ

6. การออกหนังสือยืนยันการชําระหนี !เสร็ จสิ !น สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย

15 วันทําการ

7. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชือของลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้ นคงเหลือ ค่างวดทีถึงกําหนดชําระ)
•

•

ทางวาจา ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูล สถานะบัญชี/เงินต้ นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชําระ/วันครบกําหนดชําระให้ ลูกค้ า
ทราบ นับจากลูกค้ าพิสจู น์ตวั ตนกับธนาคารครบถ้ วนถูกต้ อง (เฉพาะกรณีบญ
ั ชีสถานะปกติ และให้ บริ การใน
ระหว่างเวลา 07:00 - 21:00 น.)

ทันที

ลายลักษณ์อกั ษร ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูล สถานะบัญชี/เงินต้ นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชําระ/วันครบกําหนดชําระให้
ลูกค้ าทราบ

15 วันทําการ

ด้ านเงินฝาก
8. การใช้ เครื องถอนเงิน (ATM) แต่เกิดข้ อผิดพลาด ไม่ได้ รับเงินหรื อยอดเงินไม่ตรงกับทีทํารายการ กรณีทํารายการทีเครื องของธนาคารเจ้ าของบัตร/
เจ้ าของบัญชี (ไม่รวมกรณีทีสงสัยว่าเข้ าข่ายการทุจริ ต)
•

กรุ งเทพและปริ มณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุ งรายการให้ ถูกต้ อง (ถ้ ามี)

5 วันทําการ

•

ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุ งรายการให้ ถกู ต้ อง (ถ้ ามี)

7 วันทําการ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
มาตรฐานระยะเวลาการให้ บริ การทางการเงิน สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย
เริ มใช้ ตงแต่
ั ! วนั ที 1 ตุลาคม 2561
บริการทางการเงิน

ระยะเวลาดําเนินการ

9. การใช้ เครื องรับฝากเงินหรื อถอนเงิน ATM / CDM แต่เกิดข้ อผิดพลาด ไม่ได้ รับเงินหรื อยอดเงินไม่ตรงกับทีทํารายการ กรณีทํารายการทีเครื องของ
ธนาคารอืน (ไม่รวมกรณีทีสงสัยว่าเข้ าข่ายการทุจริ ต)
• กรุ งเทพและปริ มณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุ งรายการให้ ถูกต้ อง (ถ้ ามี)

7 วันทําการ

• ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุ งรายการให้ ถกู ต้ อง (ถ้ ามี)

10 วันทําการ

10. การทําธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / Mobile Banking ก่อนเวลา 22.00 น. แต่เกิดข้ อผิดพลาด
ระบบขัดข้ อง ผู้รับโอนไม่ได้ รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ และปรับปรุ งรายการให้ ถกู ต้ อง (ถ้ ามี)

ภายในเวลา 19.00 น.
ของวันถัดไป

11. การเติมเงินเข้ ากระเป๋ าเงินอิเล็กทอรนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Banking แต่เกิดข้ อผิดพลาดระบบขัดข้ อง ไม่ได้ รับเงิน
ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุ งรายการให้ ถกู ต้ อง (ถ้ ามี)
• กรณีเลือกใช้ บริ การพร้ อมเพย์

3 วันทําการ

• กรณีเลือกใช้ บริ การอืนทีไม่ใช่พร้ อมเพย์

5 วันทําการ

12. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี, การโอนเงิน/เติมเงินเข้ ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีทีสงสัยว่าเป็ น
fraud หรื อทุจริ ต) ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้ งผลการติดตามให้ ลกู ค้ าทราบ กรณีตา่ งๆ ดังนี !
•

กรณีโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน

15 วันทําการ

•

กรณีโอนเงินต่างธนาคาร

20 วันทําการ

•

กรณีโอนเงิน/เติมเงินเข้ ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)

20 วันทําการ

ด้ านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
13. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์
•

บัตร ATM/บัตรเดบิต ธนาคารจะดําเนินการอายัดบัตร ATM/ บัตรเดบิต ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาทีลูกค้ า
ผู้ถือบัตรแจ้ งทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 633 6000 และได้ พิสจู น์ตวั ตนลูกค้ าเสร็ จสิ !น โดยลูกค้ า
ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในจํานวนเงินทีถูกถอนภายหลังจากการอายัด

5 นาที

14. การทักท้ วงการชําระเงินของผู้ถือบัตรเดบิต
•

ลูกค้ าควรยืนขอทักท้ วงรายการใช้ บตั รเดบิตบางรายการทีไม่ถูกต้ อง ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทีลูกค้ า
ทํารายการ โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้ วงไปยังธนาคารร้ านค้ า และแจ้ งผลการดําเนินการให้ ลกู ค้ าทราบ
นับจากวันทีธนาคารได้ รับแจ้ งจากลูกค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

90 วัน

15. การตรวจสอบรายการใช้ บตั รเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผ้ ถู ือบัตร
•

กรณีทีลูกค้ าใช้ บตั รเดบิตชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การภายในประเทศด้ วยเครื องรู ดบัตร แต่ขณะทํารายการ ณ
จุดขาย เครื องรู ดบัตรหรื อระบบเครื อข่ายของธนาคารขัดข้ อง ส่งผลให้ ลกู ค้ าถูกตัดเงินจากบัญชี แต่ร้านค้ าไม่ได้
รับแจ้ งยืนยันการทํารายการสําเร็ จ
•

กรณีทํารายการในวันและเวลาทําการของธนาคาร
ธนาคารผู้ถือบัตรได้ รับแจ้ งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้ านค้ าภายในเวลา12:00น. ธนาคารจะ
ตรวจสอบและคืนเงินให้ แก่ลกู ค้ า

วันทีทํารายการ

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
มาตรฐานระยะเวลาการให้ บริ การทางการเงิน สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย
เริ มใช้ ตงแต่
ั ! วนั ที 1 ตุลาคม 2561
บริการทางการเงิน
ธนาคารผู้ถือบัตรได้ รับแจ้ งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้ านค้ าหลังเวลา12:00น. ธนาคารจะ
ตรวจสอบและคืนเงินให้ แก่ลกู ค้ า
•

กรณีทํารายการนอกวันและเวลาทําการของธนาคาร ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้ แก่ลกู ค้ า

ระยะเวลาดําเนินการ
1 วันทําการ
1 วันทําการ

ด้ านบริการทัวไป
16. การขอข้ อมูลประเภทต่างๆ สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดารายย่อย
•

การคํานวณดอกเบี !ยสินเชือ/เช่าซื !อ สําหรับข้ อมูลย้ อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูลให้ ลกู ค้ าทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

15 วันทําการ

•

รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) สําหรับข้ อมูลย้ อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูลให้
ลูกค้ าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3 วันทําการ

หมายเหตุ :
1. ระยะเวลาดําเนินการ กรณีกําหนดเป็ นวันทําการ ให้ นบั แต่วนั ทําการถัดจากวันทีธนาคารได้ รับแจ้ งหรื อหนังสือ และข้ อมูลและ/หรื อเอกสารจาก
ลูกค้ าครบถ้ วน แล้ วแต่กรณี
2. วันทําการ หมายถึง วันทําการปกติ ไม่รวมวันหยุดทําการประจําสัปดาห์ (วันเสาร์ และวันอาทิตย์) และวันหยุดตามประเพณีตามทีธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
3. ข้ อ 6 และ 7 หมายถึง กรณีขอข้ อมูลย้ อนหลังภายใน 6 เดือนนับจากวันทีปิ ดบัญชี
ข้ อสงวนสิทธิ. :
ระยะเวลาข้ างต้ นเป็ นมาตรฐานในการให้ บริ การของธนาคาร ซึงธนาคารขอสงวนสิทธิRในการแก้ ไขเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หากธนาคาร
ไม่สามารถดําเนินการได้ ตามทีกําหนด ธนาคารจะแจ้ งปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ พร้ อมกําหนดเวลาทีจะดําเนินการแล้ วเสร็ จให้ ทราบเป็ น
รายกรณีไป ทังนี
! !ธนาคารจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาทีเกียวข้ องอย่างครบถ้ วน และธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้ า ผู้ใช้ บริ การ และ/
หรื อบุคคลอืนใด ในกรณีทีเกิดความล่าช้ า ความคลาดเคลือน และ/หรื อความบกพร่ องไม่วา่ ในกรณีใด

