ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการทิสโก้ โมบายแบงค์ กงิ ้ (TISCO Mobile Banking)
ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี ้ใช้ บงั คับระหว่าง บมจ. ธนาคารทิสโก้ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ธนาคาร” กับผู้ขอใช้ บริ การที่มีการสมัครใช้ บริ การทิส
โก้ โมบายแบงค์กิ ้งและได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นผู้ใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้งจากธนาคาร ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ผู้ใช้ บริ การ” โดยผู้ใช้ บริ การยินยอม
ผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้งทุกประการ ดังต่อไปนี ้
1. “ทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง” (TISCO Mobile Banking) คือ การให้ บริ การของธนาคารเพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน และ/
หรื อ บริ การข้ อมูลทางการเงินแก่ผ้ ใู ช้ บริ การสาหรับการโอนเงิน การสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก รวมถึงการชาระค่าสินค้ าและ/หรื อ
บริ การใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีกับธนาคารและ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ ที่ธนาคารจัดให้ มีเพิ่มเติมในภายหน้ า โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ หรื ออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ ในการทารายการหรื อใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ซึ่งต่อไปนี ้รวมเรี ยกว่า “อุปกรณ์
เพื่อทารายการ” ทังนี
้ ้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงขอบเขตในการให้ บริ การตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
2. ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าในกรณีที่เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรื อเลขที่บญ
ั ชี/หมายเลขอ้ างอิงผู้ใช้ บริ การอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ บริ การในการใช้ บริ การ
ทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้งนี ้ ซึ่งต่อไปนี ้เรี ยกรวมว่า “บัญชีผ้ ใู ช้ บริ การ” ได้ เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริ การนี ้ยังคงมีผลใช้ บงั คับสาหรับบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การที่เปลีย่ นแปลงนันด้
้ วยทุกประการ
3. ผู้ใช้ บริ การสามารถขอเพิ่มบัญชีผ้ ูใช้ บริ การของตนเองที่มีกับบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ เพื่อใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์ กิง้ ได้ ตามขอบเขตการ
ให้ บริ การที่ธนาคารจัดให้ มีผา่ นการใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้งทังในปั
้ จจุบนั และที่จดั ให้ มีเพิ่มเติมในภายหน้ าได้ ไม่เกินจานวนบัญชีสงู สุดที่
ธนาคารกาหนด โดยผ่านบริ การนี ้ หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด
4. ผู้ใช้ บริ การจะต้ องรักษา Username, รหัสผ่าน (Password), รหัสผ่านเพื่อใช้ งานอุปกรณ์ (PIN – Person Identification Number), รหัสเพื่อ
การทารายการ (OTP-One Time Password) หรื อรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้ องในการทารายการผ่านบริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ซึ่งต่อไปนี ้จะรวม
เรี ยกว่า “รหัสประจาตัว” รวมถึงรหัสลับในการเข้ าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผ้ ใู ช้ บริ การให้ ไว้ กบั ธนาคารเพื่อสมัครใช้ บริ การทิสโก้ โม
บายแบงค์ กิง้ ไว้ เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยหรื อกระทาการใดๆ ที่อาจทาให้ ผ้ ูอื่นทราบรหัสประจาตัวและรหัสลับในการเข้ าถึงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และผู้ใช้ บริ การสามารถเปลีย่ นแปลง Username, รหัสผ่าน (Password) และรหัสผ่านเพื่อใช้ งาน
อุปกรณ์ (PIN – Person Identification Number) เพื่อการใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้งได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
5. ผู้ใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่าการกระทาใดๆ ผ่านบริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับบัญชี หรื อบริ การใดๆ ที่ผ้ ใู ช้ บริ การมีกับ
ธนาคารและ/หรื อบริ ษัทในกลุ่มทิสโก้ หากได้ กระทาไปโดยการใช้ รหัสประจาตัวและ/หรื อใช้ ข้อมูลอื่นใดที่ธนาคารจัดส่งให้ ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ใช้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้แล้ ว ให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ผกู พันผู้ใช้ บริ การ โดยผู้ใช้ บริ การ
ไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทังสิ
้ ้น และผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึง่ ว่าผู้ใช้ บริ การเป็ นผู้กระทาด้ วยตนเอง
ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะเกิดขึ ้นโดยผู้ใช้ บริ การหรื อบุคคลใด และไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรื อการสูญ
หายใดๆ อันอาจเกิดขึ ้นหรื อที่เกิดขึ ้นแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ และผู้ใช้ บริ การจะไม่นามาเป็ นข้ ออ้ าง โต้ แย้ ง หรื อฟ้ องร้ องต่อสู้กบั ธนาคารทังสิ
้ ้น
6. ในการเข้ าใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ผู้ใช้ บริ การต้ องใส่รหัสประจาตัวให้ ถกู ต้ องพร้ อมปฏิบตั ิตามขันตอน
้
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ บริ การ
ที่ธนาคารกาหนดอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทุกครั ง้ และหากใส่รหัสประจาตัวไม่ถูกต้ องเกิ นจานวนครั ง้ ที่ธนาคารกาหนด ระบบจะระงับการ
ให้ บริ การชัว่ คราว โดยผู้ใช้ บริ การต้ องติดต่อสาขาธนาคาร หรื อ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-633-6000 เพื่อดาเนินการ
ปลดล็อกรหัสดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าการระงับการให้ บริ การชัว่ คราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็ นการยกเลิกการทาธุรกรรมที่เป็ นการทา
คาสัง่ ไว้ ล่วงหน้ า และ/หรื อธุรกรรมที่ทาเสร็ จสิ ้นตามขันตอนการใช้
้
บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ แต่ละประเภท และผู้ใช้ บริ การตกลงจะไม่
เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ กับธนาคารทังสิ
้ ้น
7. ผู้ใช้ บริ การสามารถเข้ าใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสามารถทารายการโอนเงิน และ/หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า
และ/หรื อบริ การ ได้ ภายในวงเงินต่อครัง้ และ/หรื อต่อวันในการทาธุรกรรมแต่ละประเภทผ่านบริ การนี ้ตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งผู้ใช้ บริ การ
สามารถเรี ยกดูจานวนวงเงินและเปลีย่ นแปลงวงเงินการทาธุรกรรมได้ ผ่านช่องทางที่ใช้ บริ การนี ้ หรื อช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด โดยต้ องไม่
เกินวงเงินสูงสุดที่ธนาคารกาหนด
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8. เมื่อผู้ใช้ บริ การทารายการโอนเงิน และ/หรื อรายการชาระค่าสินค้ าและบริ การ และ/หรื อธุรกรรมอื่นๆ ผ่านบริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้งตามที่
ธนาคารเปิ ดให้ บริ การในปั จจุบนั และที่จดั ให้ มีเพิ่มเติมในภายหน้ า เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของธนาคาร ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากผู้ใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคารตามจานวนเงินที่ทารายการ รวมกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ บริ การ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายใดๆ อัน
เกี่ ย วกับ การใช้ บ ริ ก ารทิ สโก้ โมบายแบงค์ กิ ง้ นี ต้ ามอัต ราและเงื่ อ นไขที่ ธ นาคารก าหนด รวมถึ ง อัต ราค่า ธรรมเนี ย มที่ จ ะมี ก ารประกาศ
เปลี่ยนแปลงในภายหน้ าตามที่ธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัว่ ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบ
ล่วงหน้ าแต่อย่างใด ดังนี ้
- กรณีเป็ นการทารายการแบบทันที ธนาคารจะดาเนินการหักเงินจากบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การทันทีที่การทารายการเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามข้ อกาหนด
ของธนาคาร
- กรณีเป็ นการทารายการแบบทาคาสัง่ ไว้ ลว่ งหน้ า และการทารายการเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดของธนาคาร ธนาคารจะดาเนินการหัก
เงินจากบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การตามวันที่ระบุในรายการดังกล่าว
9. ผู้ใช้ บริ การจะเปลี่ยนแปลง หรื อระงับ หรื อยกเลิก รายการโอนเงิน และ/หรื อ รายการชาระค่าสินค้ า และ/หรื อ บริ การ ภายหลังจากที่ได้ จดั ส่ง
รายการนันๆ
้ ให้ แก่ธนาคารผ่านบริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้งแล้ วไม่ได้ ยกเว้ นกรณีการทารายการแบบทาคาสัง่ ไว้ ลว่ งหน้ า ผู้ใช้ บริ การสามารถ
ทาการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง หรื อระงับ หรื อยกเลิกรายการนันผ่
้ านบริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ก่อนวันที่ธนาคารจะได้ กระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามรายการนันได้
้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามขันตอน
้
และวิธีการที่ธนาคารกาหนด
10. ผู้ใช้ บริ การมีหน้ าที่ตรวจสอบรายการตามที่ปรากฏในหลักฐานการทารายการ รายการเดินบัญชี รวมทังข้
้ อความแจ้ งการใช้ บริ การต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ตามที่ธนาคารจัดส่งให้ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อข้ อความ SMS หรื อตามวิธีการและ
ช่องทางที่ธนาคารกาหนด หากพบข้ อผิดพลาดหรื อความผิดปกติใดในการใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคาร
ทราบโดยทันที ผ่านช่องทาง TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-633-6000 โดยผู้ใช้ บริ การต้ องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่
ผิดปกติ อันได้ แก่ วันที่ทารายการ ประเภทรายการ เลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก และ/หรื อ บัญชีสินเชื่อ (ถ้ ามี) ของผู้ใช้ บริ การและของผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จานวนเงิน รวมทังข้
้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทารายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารกาหนด และ/หรื อแจ้ งธนาคารเป็ นลายลักษณ์
อักษรตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และสอบสวนหาสาเหตุของข้ อผิดพลาด รวมถึงแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ ว ทังนี
้ ้ ธนาคารจะแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบตามวิธีการ และช่องทางที่ ธนาคารกาหนด เช่น ทาง
โทรศัพท์ หรื อไปรษณีย์ หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรื อโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้ กาหนดเพิ่มเติม
หากผู้ใช้ บริ การไม่ทกั ท้ วง ให้ ถือว่ารายการตามที่ปรากฏในหลักฐานการทารายการ รายการเดินบัญชี รวมทังข้
้ อความแจ้ งการใช้ บริ การ
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้งถูกต้ องทุกประการ เว้ นแต่ผ้ ใู ช้ บริ การจะสามารถพิสจู น์ให้ ธนาคารเห็นได้ อย่างชัดแจ้ งว่ารายการ
ตามที่ปรากฏในบันทึกรายการ หรื อรายการเดินบัญชีไม่ถกู ต้ อง และไม่ได้ เป็ นความผิดหรื อความบกพร่องของผู้ใช้ บริ การเอง
11. ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรื อ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการหักเงิน โอนเงิน หรื อการดาเนินการของธนาคารกับบัญชี
ผู้ใช้ บริ การ หรื อการใช้ วงเงินสินเชื่อ (ถ้ ามี) ของผู้ใช้ บริ การดังกล่าวข้ างต้ น และ/หรื อ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการที่ธนาคารให้ บริ การ
ทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ซึ่งธนาคารได้ จดั ทาขึ ้นตามความประสงค์ของผู้ใช้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ มีความถูกต้ องและ
ผูกพันผู้ใช้ บริ การทุกประการ
12. เมื่อผู้ใช้ บริ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรื อ สถานที่ทางาน และ/หรื อหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรื อ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
เป็ นหน้ าที่ของผู้ใช้ บริ การที่จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ บรรดาเอกสารหรื อหนังสือใดๆ
ที่ธนาคารส่งไปยังผู้ใช้ บริ การ ไม่วา่ จะส่งทางทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน หรื อให้ คนนาไปส่งก็
ตาม ถ้ าหากได้ ส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรื อ สถานที่ทางานตามที่ผ้ ูใช้ บริ การได้ แจ้ งไว้ ให้ ถือว่าได้ ส่งให้ แก่
ผู้ใช้ บริ การโดยชอบ และแม้ หากส่งให้ ไม่ได้ เพราะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรื อ สถานที่ทางานได้ เปลี่ยนแปลงไป หรื อถูกรื อ้
ถอนไป โดยผู้ใช้ บริ การไม่ได้ แจ้ งการเปลีย่ นแปลงหรื อรื อ้ ถอนนันเป็
้ นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-Mail) ที่อยู่ และ/หรื อ สถานที่ทางานตามที่แจ้ งไว้ ไม่พบก็ดี ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การได้ ทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือนันๆ
้ แล้ วโดยชอบ
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13. ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้ บริ การชัว่ คราว หรื อยกเลิกการใช้ บริ การนี ้ หรื อบริ การใดภายใต้ บริ การนี ้ไม่ว่าทังหมด
้
หรื อบางส่วนแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบล่วงหน้ าในสาหรับกรณีดงั ต่อไปนี ้
13.1 ผู้ใช้ บริ การมีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอ หรื อถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร (ถ้ ามี) หรื อบัญชีเงินฝากถูกปิ ดไม่ว่าโดยผู้ใช้ บริ การ
หรื อโดยธนาคาร อันเนื่องจากบัญชีถกู ปรับสถานะเป็ นบัญชีขาดการติดต่อ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร หรื อโดยบุคคล หรื อเหตุอื่นใด
13.2 การโอนเงิน และ/หรื อ ชาระเงินนัน้ จะเป็ นผลให้ ยอดหนี ้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ผ้ ใู ช้ บริ การตกลงกับธนาคาร (ถ้ ามี)
13.3 ผู้ใช้ บริ การถูกดาเนินคดีทางแพ่ง หรื อทางอาญา หรื อตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อผู้ไร้ ความสามารถ หรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ หรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ไว้ ชวั่ คราวหรื อเด็ดขาด
13.4 เมื่อธนาคารทราบว่าผู้ใช้ บริ การเสียชีวิต
13.5 มีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่ามีการปลอมแปลงรหัสประจาตัว หรื อผู้ใช้ บริ การมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริ ต หรื อกระทาการทุจริ ตใดๆ ต่อ
ธนาคารหรื อบุคคลใดๆ เป็ นเหตุให้ ธนาคารหรื อบุคคลใดๆ ได้ รับความเสียหายหรื ออาจได้ รับความเสียหาย
13.6 ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ศาลหรื อผู้มีอานาจตามกฎหมาย
13.7 เมื่อธนาคารตรวจพบว่าอุปกรณ์เพื่อทารายการมีความเสีย่ งที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรื อแก้ ไขอุปกรณ์เพื่อทา
รายการของผู้ใช้ บริ การ หรื อเกิดจากระบบเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ และ/หรื อเหตุอื่นใด
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การนี ้ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังธนาคาร หรื อช่องทางอื่นใดตามที่
ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะดาเนินการยกเลิกการใช้ บริ การดังกล่าวเมื่อผู้ใช้ บริ การผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็ นเจ้ าของบัญชีตาม
ขันตอนและวิ
้
ธีการที่ธนาคารกาหนดแล้ ว
14. ในกรณีที่รหัสประจาตัว หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื ออุปกรณ์เพื่อทารายการ ชารุด สูญหาย หรื อถูกโจรกรรม หรื อประสงค์จะระงับ
การใช้ บริ การชั่วคราวผู้ใช้ บริ การต้ องแจ้ ง และ/หรื อ ขอระงับธุรกรรม และ/หรื อ การใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ดังกล่าวทันที ที่ TISCO
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-633-6000 หรื อแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังธนาคาร โดยธนาคารจะดาเนินการระงับธุรกรรม และ/
หรื อ การใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ดังกล่าวเมื่อผู้ใช้ บริ การผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็ นเจ้ าของบัญชีตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่
ธนาคารกาหนดแล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การยอมรับว่าการทาธุรกรรมใดๆ หรื อการใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ผ่านรหัสประจาตัว หรื อใช้ ข้อมูลอื่นใดที่ธนาคาร
จัดส่งให้ ผา่ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื ออุปกรณ์เพื่อการทารายการของผู้ใช้ บริ การก่อนที่ธนาคารจะได้ ทาการระงับธุรกรรม และ/หรื อ
การใช้ บริ การทิสโก้ โมบายแบงค์กิ ้ง ดังกล่าวนัน้ ให้ มีผลผูกพันผู้ใช้ บริ การ และผู้ใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบทุกประการ
15. ธนาคารจะรับผิดชอบสาหรับความเสียหายที่เกิดขึ ้นในกรณีที่ธนาคารกระทาโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ซึ่งเป็ นความเสียหาย
ที่ตามปกติย่อมเกิดขึ ้นเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริ การตกลงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสาเหตุต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
15.1 เหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ หรื อเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงการที่อปุ กรณ์ ระบบสื่อสาร หรื อการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่
ทางาน หรื อการรบกวนจากไวรั สคอมพิวเตอร์ หรื อจากการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อในกรณีที่ธนาคารปิ ดให้ บริ การนี ้ เพื่อ
ปรับปรุงหรื อบารุงรักษาระบบ อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่สามารถใช้ บริ การนี ้ได้
15.2 ความล่าช้ า ความผิดพลาด ความขัดข้ อง หรื อชารุ ดบกพร่ องของ อุปกรณเพื่อทารายการ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
หรื อระบบการติดต่อสือ่ สารโทรคมนาคม หรื อเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต หรื อระบบไฟฟ้ า หรื อระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การทิสโก้ โม
บายแบงค์กิ ้ง ของผู้ใช้ บริ การ หรื อของผู้ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์หรื อระบบอินเตอร์ เน็ต หรื อของธนาคาร เว้ นแต่ในกรณีที่ความล่าช้ า
ความผิดพลาด หรื อความขัดข้ อง หรื อชารุดบกพร่องดังกล่าว เกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
15.3 การที่ผ้ ใู ช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของบริ การนี ้

BO-EM-17-394

Page 3 of 4

16. ผู้ใช้ บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ และเงื่อนไขในการใช้ บริการ อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร รวมถึง
เงื่อนไขการใช้ บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามแต่ละประเภทการใช้ บริ การที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับการอนุมตั ิจากธนาคาร ทังที
้ ่มีอยูแ่ ล้ วในขณะนี ้ และที่
ธนาคารจะกาหนดขึ ้นใหม่หรื อเปลีย่ นแปลงในภายหน้ าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อตกลงและเงื่อนไข
ในการใช้ บริ การนี ้ด้ วย
17. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในการให้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้
ผู้ใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าด้ วยวิธีการประกาศ ณ ที่ทาการสาขาของธนาคารและ/หรื อในเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรื อด้ วยวิธีการอืน่ ใดตามที่
ธนาคารเห็นสมควร
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