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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้  (TISCO Mobile Banking) 

 
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ช้บงัคบัระหวา่ง บมจ. ธนาคารทิสโก้ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ธนาคาร” กบัผู้ขอใช้บริการท่ีมีการสมคัรใช้บริการทิส
โก้ โมบายแบงค์กิง้และได้รับอนมุตัิให้เป็นผู้ใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้จากธนาคาร ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการยินยอม
ผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ทกุประการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. “ทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้” (TISCO Mobile Banking) คือ การให้บริการของธนาคารเพื่ออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน และ/

หรือ บริการข้อมลูทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการส าหรับการโอนเงิน การสอบถามยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝาก รวมถึงการช าระค่าสินค้าและ/หรือ
บริการใดๆ ที่ผู้ ใช้บริการมีกับธนาคารและ/หรือบริษัทในกลุ่มทิสโก้ ที่ธนาคารจัดให้มีเพิ่มเติมในภายหน้า โดยผ่านโทรศพัท์มือถือ อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์เคลื่อนที่ หรืออปุกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ในการท ารายการหรือใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ซึ่งต่อไปนีร้วมเรียกว่า “อปุกรณ์
เพื่อท ารายการ” ทัง้นีธ้นาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงขอบเขตในการให้บริการตามท่ีธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

2. ผู้ใช้บริการตกลงวา่ในกรณีที่เลขท่ีบญัชีเงินฝาก และ/หรือเลขที่บญัชี/หมายเลขอ้างอิงผู้ใช้บริการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัผู้ใช้บริการในการใช้บริการ
ทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้นี ้ซึ่งต่อไปนีเ้รียกรวมว่า “บญัชีผู้ ใช้บริการ” ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้
บริการนีย้งัคงมีผลใช้บงัคบัส าหรับบญัชีผู้ใช้บริการท่ีเปลีย่นแปลงนัน้ด้วยทกุประการ 

3. ผู้ ใช้บริการสามารถขอเพิ่มบญัชีผู้ ใช้บริการของตนเองที่มีกับบริษัทในกลุ่มทิสโก้  เพื่อใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ได้ตามขอบเขตการ
ให้บริการท่ีธนาคารจดัให้มีผา่นการใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ทัง้ในปัจจบุนัและที่จดัให้มีเพิ่มเติมในภายหน้าได้ไมเ่กินจ านวนบญัชีสงูสดุที่
ธนาคารก าหนด โดยผา่นบริการนี ้หรือช่องทางอื่นท่ีธนาคารก าหนด 

4. ผู้ ใช้บริการจะต้องรักษา Username, รหสัผ่าน (Password), รหสัผ่านเพื่อใช้งานอปุกรณ์ (PIN – Person Identification Number), รหสัเพื่อ
การท ารายการ (OTP-One Time Password) หรือรหสัอื่นใดที่เก่ียวข้องในการท ารายการผ่านบริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวม
เรียกวา่ “รหสัประจ าตวั” รวมถึงรหสัลบัในการเข้าถึงจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กบัธนาคารเพื่อสมคัรใช้บริการทิสโก้ โม
บายแบงค์กิง้ไว้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยหรือกระท าการใดๆ ที่อาจท าให้ผู้ อื่นทราบรหัสประจ าตัวและรหสัลบัในการเข้าถึงจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ดงักลา่วโดยเด็ดขาด และผู้ใช้บริการสามารถเปลีย่นแปลง Username, รหสัผา่น (Password) และรหสัผา่นเพื่อใช้งาน
อปุกรณ์ (PIN – Person Identification Number) เพื่อการใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ได้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

5. ผู้ ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระท าใดๆ ผ่านบริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ไม่ว่าจะเก่ียวกับบญัชี หรือบริการใดๆ ที่ผู้ ใช้บริการมีกับ
ธนาคารและ/หรือบริษัทในกลุ่มทิสโก้ หากได้กระท าไปโดยการใช้รหสัประจ าตัวและ/หรือใช้ข้อมูลอื่นใดที่ธนาคารจัดส่งให้ผ่านจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนีแ้ล้ว ให้ถือว่าถกูต้องสมบรูณ์ผกูพนัผู้ ใช้บริการ โดยผู้ ใช้บริการ
ไมต้่องลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ ทัง้สิน้ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระท าดงักลา่วเสมือนหนึง่วา่ผู้ ใช้บริการเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง 
ทัง้นี ้ไมว่า่จะเกิดขึน้โดยผู้ใช้บริการหรือบคุคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสญู
หายใดๆ อนัอาจเกิดขึน้หรือที่เกิดขึน้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการจะไมน่ ามาเป็นข้ออ้าง โต้แย้ง หรือฟ้องร้องตอ่สู้กบัธนาคารทัง้สิน้ 

6. ในการเข้าใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ผู้ใช้บริการต้องใสร่หสัประจ าตวัให้ถกูต้องพร้อมปฏิบตัิตามขัน้ตอน วิธีการ และเง่ือนไขการใช้บริการ
ที่ธนาคารก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครัง้  และหากใส่รหัสประจ าตัวไม่ถูกต้องเกินจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด ระบบจะระงับการ
ให้บริการชัว่คราว โดยผู้ ใช้บริการต้องติดต่อสาขาธนาคาร หรือ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-633-6000 เพื่อด าเนินการ
ปลดล็อกรหสัดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการตกลงว่าการระงบัการให้บริการชัว่คราวดงักลา่วจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการท าธุรกรรมที่เป็นการท า
ค าสัง่ไว้ล่วงหน้า และ/หรือธุรกรรมที่ท าเสร็จสิน้ตามขัน้ตอนการใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ แต่ละประเภท และผู้ ใช้บริการตกลงจะไม่
เรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ กบัธนาคารทัง้สิน้ 

7. ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสามารถท ารายการโอนเงิน และ/หรือ รายการช าระค่าสินค้า
และ/หรือบริการ ได้ภายในวงเงินต่อครัง้และ/หรือต่อวนัในการท าธุรกรรมแต่ละประเภทผ่านบริการนีต้ามที่ธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ ใช้บริการ
สามารถเรียกดจู านวนวงเงินและเปลีย่นแปลงวงเงินการท าธุรกรรมได้ผ่านช่องทางที่ใช้บริการนี  ้หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารก าหนด โดยต้องไม่
เกินวงเงินสงูสดุที่ธนาคารก าหนด 
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8. เมื่อผู้ ใช้บริการท ารายการโอนเงิน และ/หรือรายการช าระค่าสินค้าและบริการ และ/หรือธุรกรรมอื่นๆ ผ่านบริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ตามที่

ธนาคารเปิดให้บริการในปัจจบุนัและที่จดัให้มีเพิ่มเติมในภายหน้า เสร็จสิน้สมบรูณ์ตามข้อก าหนดของธนาคาร ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหกั
เงินจากบญัชีเงินฝากผู้ใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารตามจ านวนเงินท่ีท ารายการ รวมกบัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้บริการ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายใดๆ อนั
เก่ียวกับการใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้นีต้ามอัตราและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่จะมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารได้ประกาศเป็นการทัว่ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบ
ลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด ดงันี ้
- กรณีเป็นการท ารายการแบบทนัที ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินจากบญัชีผู้ใช้บริการทนัทีที่การท ารายการเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามข้อก าหนด

ของธนาคาร 
- กรณีเป็นการท ารายการแบบท าค าสัง่ไว้ลว่งหน้า และการท ารายการเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามข้อก าหนดของธนาคาร ธนาคารจะด าเนินการหกั

เงินจากบญัชีผู้ใช้บริการตามวนัท่ีระบใุนรายการดงักลา่ว 
9. ผู้ ใช้บริการจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิก รายการโอนเงิน และ/หรือ รายการช าระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ ภายหลงัจากที่ได้จดัส่ง

รายการนัน้ๆ ให้แก่ธนาคารผา่นบริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้แล้วไมไ่ด้ ยกเว้นกรณีการท ารายการแบบท าค าสัง่ไว้ลว่งหน้า ผู้ ใช้บริการสามารถ
ท าการแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือระงบั หรือยกเลกิรายการนัน้ผา่นบริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ก่อนวนัท่ีธนาคารจะได้กระท าการใดๆ ที่เก่ียวข้อง
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามรายการนัน้ได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามขัน้ตอน และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

10. ผู้ ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบรายการตามที่ปรากฏในหลกัฐานการท ารายการ รายการเดินบญัชี รวมทัง้ข้อความแจ้งการใช้บริการต่างๆที่
เก่ียวข้องกับทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ตามที่ธนาคารจัดส่งให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือข้อความ SMS หรือตามวิธีการและ
ช่องทางที่ธนาคารก าหนด หากพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติใดในการใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคาร
ทราบโดยทนัที ผา่นช่องทาง TISCO Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-633-6000 โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัรายการที่
ผิดปกติ อนัได้แก่ วนัที่ท ารายการ ประเภทรายการ เลขที่บญัชีเงินฝาก และ/หรือ บญัชีสินเช่ือ (ถ้ามี) ของผู้ ใช้บริการและของผู้ที่เก่ียวข้อง 
จ านวนเงิน รวมทัง้ข้อมลูอื่นใดที่เก่ียวกบัการท ารายการที่มีข้อผิดพลาดดงักลา่วตามที่ธนาคารก าหนด และ/หรือแจ้งธนาคารเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามวิธีการที่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักลา่วโดยเร็ว ทัง้นี ้ธนาคารจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ ใช้บริการทราบตามวิธีการ และช่องทางที่ ธนาคารก าหนด เช่น ทาง
โทรศพัท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม 

หากผู้ ใช้บริการไม่ทกัท้วง ให้ถือว่ารายการตามที่ปรากฏในหลกัฐานการท ารายการ รายการเดินบญัชี รวมทัง้ข้อความแจ้งการใช้บริการ
ต่างๆที่เก่ียวข้องกบัทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ถูกต้องทุกประการ เว้นแต่ผู้ ใช้บริการจะสามารถพิสจูน์ให้ธนาคารเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่ารายการ
ตามที่ปรากฏในบนัทกึรายการ หรือรายการเดินบญัชีไมถ่กูต้อง และไมไ่ด้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ใช้บริการเอง 

11. ผู้ ใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานต่างๆ ที่เก่ียวกับการหกัเงิน โอนเงิน หรือการด าเนินการของธนาคารกับบญัชี
ผู้ใช้บริการ หรือการใช้วงเงินสนิเช่ือ (ถ้ามี) ของผู้ใช้บริการดงักลา่วข้างต้น และ/หรือ เอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่เก่ียวกบัการที่ธนาคารให้บริการ
ทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ซึ่งธนาคารได้จดัท าขึน้ตามความประสงค์ของผู้ ใช้บริการตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนี  ้มีความถกูต้องและ
ผกูพนัผู้ใช้บริการทกุประการ 

12. เมื่อผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ/หรือ สถานที่ท างาน และ/หรือหมายเลขโทรศพัท์ และ/หรือ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการท่ีจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบถึงการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้บรรดาเอกสารหรือหนงัสือใดๆ 
ที่ธนาคารสง่ไปยงัผู้ใช้บริการ ไมว่า่จะสง่ทางทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไมล่งทะเบียน หรือให้คนน าไปสง่ก็
ตาม ถ้าหากได้ส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู่ และ/หรือ สถานที่ท างานตามที่ผู้ ใช้บริการได้แจ้งไว้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่
ผู้ใช้บริการโดยชอบ และแม้หากสง่ให้ไมไ่ด้ เพราะจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ที่อยู ่และ/หรือ สถานท่ีท างานได้เปลี่ยนแปลงไป หรือถกูรือ้
ถอนไป โดยผู้ใช้บริการไมไ่ด้แจ้งการเปลีย่นแปลงหรือรือ้ถอนนัน้เป็นหนงัสอืตอ่ธนาคารก็ดี หรือสง่ให้ไมไ่ด้เพราะหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) ที่อยู ่และ/หรือ สถานท่ีท างานตามที่แจ้งไว้ไมพ่บก็ดี ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนงัสอืนัน้ๆ แล้วโดยชอบ 
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13. ธนาคารมีสิทธิระงบัการใช้บริการชัว่คราว หรือยกเลิกการใช้บริการนี ้หรือบริการใดภายใต้บริการนีไ้ม่ว่าทัง้หมด หรือบางสว่นแก่ผู้ ใช้บริการ

เมื่อใดก็ได้  โดยธนาคารไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้าในส าหรับกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
13.1 ผู้ใช้บริการมีเงินในบญัชีเงินฝากไม่พอ หรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร (ถ้ามี) หรือบญัชีเงินฝากถกูปิดไม่ว่าโดยผู้ ใช้บริการ 

หรือโดยธนาคาร อนัเนื่องจากบญัชีถกูปรับสถานะเป็นบญัชีขาดการติดตอ่ ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร หรือโดยบคุคล หรือเหตอุื่นใด 
13.2 การโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงินนัน้ จะเป็นผลให้ยอดหนีใ้นบญัชีเกินกวา่วงเงินสนิเช่ือที่ผู้ใช้บริการตกลงกบัธนาคาร (ถ้ามี) 
13.3 ผู้ใช้บริการถกูด าเนินคดีทางแพง่ หรือทางอาญา หรือตกเป็นบคุคลล้มละลาย หรือผู้ ไร้ความสามารถ หรือผู้ เสมือนไร้ความสามารถ หรือ

ถกูพิทกัษ์ทรัพย์ไว้ชัว่คราวหรือเด็ดขาด 
13.4 เมื่อธนาคารทราบวา่ผู้ใช้บริการเสยีชีวิต 
13.5 มีเหตอุนัสมควรเช่ือได้ว่ามีการปลอมแปลงรหสัประจ าตวั หรือผู้ ใช้บริการมีพฤติกรรมส่อไปในทางทจุริต หรือกระท าการทจุริตใดๆ ต่อ

ธนาคารหรือบคุคลใดๆ เป็นเหตใุห้ธนาคารหรือบคุคลใดๆ ได้รับความเสยีหายหรืออาจได้รับความเสยีหาย 
13.6 ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ศาลหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
13.7 เมื่อธนาคารตรวจพบวา่อปุกรณ์เพื่อท ารายการมีความเสีย่งที่จะเกิดความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการดดัแปลง หรือแก้ไขอปุกรณ์เพื่อท า

รายการของผู้ใช้บริการ หรือเกิดจากระบบเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ และ/หรือเหตอุื่นใด 
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลกิการใช้บริการนี ้ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดตามที่

ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะด าเนินการยกเลกิการใช้บริการดงักลา่วเมื่อผู้ใช้บริการผา่นกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบญัชีตาม
ขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดแล้ว 

14. ในกรณีที่รหสัประจ าตวั หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) หรืออปุกรณ์เพื่อท ารายการ ช ารุด สญูหาย หรือถกูโจรกรรม หรือประสงค์จะระงบั
การใช้บริการชั่วคราวผู้ ใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ดงักล่าวทนัที ที่ TISCO 
Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02-633-6000 หรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัธนาคาร โดยธนาคารจะด าเนินการระงบัธุรกรรม และ/
หรือ การใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ดงักลา่วเมื่อผู้ ใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบญัชีตามขัน้ตอนและวิธีการที่
ธนาคารก าหนดแล้ว 

ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการยอมรับว่าการท าธุรกรรมใดๆ หรือการใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้  ผ่านรหสัประจ าตวั หรือใช้ข้อมลูอื่นใดที่ธนาคาร
จดัสง่ให้ผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) หรืออปุกรณ์เพื่อการท ารายการของผู้ใช้บริการก่อนท่ีธนาคารจะได้ท าการระงบัธุรกรรม และ/หรือ 
การใช้บริการทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้  ดงักลา่วนัน้ ให้มีผลผกูพนัผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทกุประการ 

15. ธนาคารจะรับผิดชอบส าหรับความเสยีหายที่เกิดขึน้ในกรณีที่ธนาคารกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง ซึ่งเป็นความเสียหาย
ที่ตามปกติย่อมเกิดขึน้เท่านัน้ ทัง้นี ้ผู้ ใช้บริการตกลงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้จากสาเหตุต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
15.1 เหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ หรือเหตกุารณ์ที่ธนาคารไม่สามารถควบคมุได้ ซึ่งรวมถึงการที่อปุกรณ์ ระบบสื่อสาร หรือการสง่สญัญาณเช่ือมต่อไม่

ท างาน หรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ธนาคารปิดให้บริการนี  ้เพื่อ
ปรับปรุงหรือบ ารุงรักษาระบบ อนัเป็นเหตใุห้ผู้ใช้บริการไมส่ามารถใช้บริการนีไ้ด้ 

15.2 ความลา่ช้า ความผิดพลาด ความขดัข้อง หรือช ารุดบกพร่องของ อปุกรณเพื่อท ารายการ คอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
หรือระบบการติดตอ่สือ่สารโทรคมนาคม หรือเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการทิสโก้ โม
บายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์หรือระบบอินเตอร์เน็ต หรือของธนาคาร เว้นแต่ในกรณีที่ความลา่ช้า 
ความผิดพลาด หรือความขดัข้อง หรือช ารุดบกพร่องดงักลา่ว เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของธนาคาร 

15.3 การท่ีผู้ใช้บริการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงของบริการนี ้
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16. ผู้ใช้บริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้และเง่ือนไขในการใช้บริการ อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร รวมถงึ

เง่ือนไขการใช้บริการอื่นใดที่เก่ียวข้องตามแตล่ะประเภทการใช้บริการท่ีผู้ใช้บริการได้รับการอนมุตัิจากธนาคาร ทัง้ที่มีอยูแ่ล้วในขณะนี ้และที่
ธนาคารจะก าหนดขึน้ใหมห่รือเปลีย่นแปลงในภายหน้าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทกุประการ โดยให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงและเง่ือนไข
ในการใช้บริการนีด้้วย 

17. ธนาคารขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในการให้บริการตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้โดยธนาคารจะแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้าด้วยวิธีการประกาศ ณ ที่ท าการสาขาของธนาคารและ/หรือในเว็บไซต์ของธนาคารและ/หรือด้วยวิธีการอืน่ใดตามที่
ธนาคารเห็นสมควร 


