ข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ บริการทิสโก้ พร้ อมเพย์ (TISCO PromptPay)
ข้ อตกลงนีใช้ บงั คับระหว่าง บมจ. ธนาคารทิสโก้ ซงึ! ต่อไปนีเรี ยกว่า “ธนาคาร” กับผู้ที!ธนาคารอนุมตั ิให้ เป็ นผู้ใช้ บริ การ TISCO PromptPay
ซึง! ต่อไปนีเรี ยกว่า “ผู้ขอใช้ บริ การ” โดยผู้ขอใช้ บริ การยินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื!อนไขการใช้ บริ การ TISCO PromptPay
ทุกประการ ดังต่อไปนี
ข้ อ 1. บริ การTISCO PromptPay คือการใช้ เลขประจําตัวประชาชน หรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของผู้ขอใช้
บริ การ แทนการใช้ เลขบัญชีธนาคารในการทําธุรกรรมรับเงิน โอนเงิน หรื อบริ การอื!น ๆ ที!ธนาคารจัดให้ มีเพิ!มเติมในภายหน้ า
ข้ อ 2. ผู้ขอใช้ บริ การต้ องกรอกคําขอดําเนินการบริ การ TISCO PromptPay หรื อทํารายการสมัครใช้ บริ การ TISCO PromptPay (ซึง! ต่อไปนี
จะเรี ยกรวมว่า “คําขอใช้ บริ การ”) กับธนาคารตามช่องทางและวิธีการที!ธนาคารกําหนดได้ แก่ ที!ทําการสาขาของธนาคาร ตู้เอทีเอ็มของ
ธนาคาร หรื อช่องทางอื!นใดที!ธนาคารจะกํ าหนดเพิ!มเติ มในภายหน้ า สําหรั บบุคคลธรรมดาผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ เลขประจํ าตัว
ประชาชน หรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถืออย่างใดอย่างหนึ!งหรื อทังสองอย่าง สําหรับนิติบคุ คลสามารถใช้ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เท่านัน
ทังนีอาจกําหนดใช้ ข้อมูลอื!นใดที!ธนาคารจะมีประกาศให้ ทราบเพิ!มเติมในภายหน้ า (ถ้ ามี) เป็ น TISCO PromptPay เพื!อผูกกับบัญชีเงิน
ฝากของผู้ขอใช้ บริ การที!ได้ เปิ ดไว้ กบั ธนาคาร ภายใต้ เงื!อนไขที!ธนาคารกําหนด
ข้ อ 3. ภายใต้ ดลุ ยพินิจในการดําเนินการของธนาคาร ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที!มีสญ
ั ชาติไทยซึง! เป็ นเจ้ าของ
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันกับธนาคารเท่านัน และภายใต้ เงื!อนไขดังนี
3.1) บัญชีเงินฝากที!ขอใช้ บริ การ TISCO PromptPay ต้ องมีสถานะบัญชีเป็ นปกติโดยมีชื!อผู้ขอใช้ บริ การเป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้
เดียว เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอื!น
3.2) กรณีบคุ คลธรรมดา ผู้ขอใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริ การ TISCO PromptPay ด้ วยเลขประจําตัวประชาชน และ/หรื อหมายเลข
โทรศัพท์มือถือเพื!อใช้ แทนเลขที!บญ
ั ชีเงินฝากบัญชีใดบัญชีหนึง! ได้ แต่การสมัครใช้
บริ การTISCO PromptPay ด้ วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ เพียง1 หมายเลข ต่อ1 บัญชีเงินฝาก
เท่านัน ทังนี เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอื!น
3.3) กรณีนิติบคุ คล ผู้ขอใช้ บริ การสามารถสมัครใช้ บริ การ TISCO PromptPay ด้ วยเลขประจําตัวผู้เสียภาษี เพื!อใช้ แทนเลขที!บญ
ั ชี
เงินฝากบัญชีใดบัญชีหนึง! ได้ ทงนี
ั เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอื!น
3.4) เลขประจําตัวประชาชน และ/หรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที!สมัครขอใช้ บริ การ PromptPay ณ
ขณะใดขณะหนึ!งนัน สามารถขอใช้ บริ การ PromptPay กับบัญชีเงินฝากได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน โดยเลขประจําตัวประชาชน และ/หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ดงั กล่าวต้ องไม่เคยสมัครใช้ บริ การ PromptPay กับธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื!น
เว้ นแต่ได้ มีการยกเลิกการใช้ เลขประจําตัวประชาชน และ/หรื อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ดงั กล่าวในการใช้
บริ การ PromptPay ตามวิธีการและเงื!อนไขที!ธนาคารหรื อสถาบันการเงินนัน ๆ กําหนดแล้ ว
ข้ อ 4. การลงทะเบียนจะมีผลสําเร็ จ เมื!อธนาคารได้ รับคําขอใช้ บริ การของผู้ขอใช้ บริ การ และผ่านการตรวจสอบข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การ
ตามเกณฑ์ที!ธนาคารกําหนด และผ่านการตรวจสอบข้ อมูลการลงทะเบียนกับ บริ ษัท เนชัน! แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์จํากัด (ซึ!งต่อไปนีจะเรี ยกว่า
“ITMX”) หรื อของผู้ให้ บริ การอื!นใดที!ธนาคารกําหนด ซึ!งต่อไปนีเรี ยกว่า “ระบบลงทะเบียน” เรี ยบร้ อยแล้ ว และธนาคารจะแจ้ งผลการ
ลงทะเบียน TISCO PromptPay ดังกล่าวให้ ผ้ ูขอใช้ บริ การทราบผ่านช่องทางที!ผ้ ูขอใช้ บริ การทํารายการ หรื อวิธีการอื!นตามที!ธนาคาร
กําหนด

ข้ อ 5. ผู้ขอใช้ บริ การรับรองว่าข้ อมูลใด ๆ ที!ระบุในคําขอใช้ บริ การ หรื อเอกสารอื!นใดที!เกี!ยวข้ องซึ!งผู้ขอใช้ บริ การได้ แจ้ งแก่ธนาคารนันเป็ น
ข้ อมูลจริ งที!ถกู ต้ องสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั สําหรับการใช้ บริ การนีรวมทังผู้ขอใช้ บริ การมีสทิ ธิ และมีความสามารถตามกฎหมายในการขอ
ใช้ บริ การและทําธุรกรรมใด ๆ ที!เกี!ยวข้ องกับการขอใช้ บริ การและการใช้ บริ การนีรวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้ อตกลงและเงื!อนไขนี
ข้ อ 6. ผู้ขอใช้ บริ การสามารถใช้ TISCO PromptPay ที!ได้ ลงทะเบียนสําเร็ จแล้ วแทนการระบุเลขที!บญ
ั ชีเงินฝากที!ขอใช้ บริ การนัน เพื!อการ
รับโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากดังกล่าวสําหรับรายการเงินโอนในประเทศ ภายในวงเงินต่อครังและต่อวันที!ผ้ ขู อใช้ บริ การหรื อผู้โอนเงินกําหนด
แต่ต้องไม่เกินจํานวนหรื อหลักเกณฑ์ตามข้ อกําหนดของธนาคาร
นอกเหนือไปจากที!กําหนดไว้ โดยเฉพาะในข้ อตกลงและเงื!อนไขการใช้ บริ การนีแล้ ว ผู้ขอใช้ บริ การรับทราบว่าการใช้ บริ การ TISCO
PromptPay นีมิได้ มีผลเป็ นการยกเลิกเพิกถอนหรื อเปลี!ยนแปลงสิทธิ และหน้ าที!ใด ๆ ที!ผ้ ูขอใช้ บริ การและธนาคารมีอยู่ต่อกันภายใต้
เงื!อนไขทัว! ไปสําหรับการใช้ บริ การของธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงินฝากที!ถกู ผูกกับ TISCO PromptPay แต่ประการใด ทังนีให้ ข้อตกลง
และเงื!อนไขการใช้ บริ การนีอยูภ่ ายใต้ บงั คับและเป็ น ส่วนหนึง! ของเงื!อนไขทัว! ไปสําหรับการใช้ บริ การของธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ที!ถกู ผูกกับ TISCO PromptPay ด้ วย
ข้ อ 7. ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการทําธุรกรรมเกี!ยวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ หากได้ มีการระบุ TISCO PromptPay ที!ผกู กับบัญชีเงินฝากนันแล้ ว
ย่อมมีผลเท่ากับเป็ นการระบุเลขที!บญ
ั ชีเงินฝากและเป็ นการทําธุรกรรมกับบัญชีเงินฝากนัน ๆ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
ข้ อ 8. ผู้ขอใช้ บริ การมีหน้ าที!จะต้ องแจ้ งขอยกเลิกการใช้ TISCO PromptPay เมื!อผู้ขอใช้ บริ การไม่ใช้ งานหรื อมีการโอนหรื อเปลี!ยนตัวผู้
ครอบครองใช้ งานหมายเลขโทรศัพท์มือถือที!ได้ ลงทะเบียนใช้ บริ การ TISCO PromptPay ดังกล่าว โดยธนาคารไม่มีหน้ าที!ต้องตรวจสอบ
ข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
ข้ อ 9. ผู้ขอใช้ บริ การมีสิทธิ เปลี!ยนแปลง ปรับปรุ งข้ อมูลที!ผูกกับ TISCO PromptPay หรื อยกเลิกTISCO PromptPay ได้ โดยติดต่อ
เจ้ าหน้ าที! ณ ธนาคารทิส โก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ หรื อสาขาอื!น ตามวิธีการและเงื!อนไขที!ธนาคารกําหนด
ข้ อ 10. ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การชัว! คราว หรื อยกเลิกการให้ บริ การนี หรื อบริ การใดภายใต้ บริ การนีไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนแก่ผ้ ู
ขอใช้ บริ การเมื!อใดก็ได้ โดยธนาคารจะไม่จําาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบล่วงหน้ าสําหรับในกรณีตอ่ ไปนี
10.1) บัญชีเงินฝากที!ขอใช้ บริ การ TISCO PromptPay ถูกปิ ด ไม่ว่าโดยผู้ขอใช้ บริ การ หรื อโดยธนาคาร เนื!องจากบัญชีถกู ปรับ
สถานะเป็ นบัญชีขาดการติดต่อ หรื อเงื!อนไขอื!น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
10.2) เมื!อธนาคารรับทราบว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที!ขอใช้ บริ การ TISCO PromptPay ถูกยกเลิกหมายเลข หรื อถูกครอบครอง
โดยบุคคลอื!น อันสมควรเชื! อได้ ว่ามีการปลอมแปลง หรื อผู้ขอใช้ บริ การมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริ ต หรื อกระทําการทุจริ ตใด ๆ ต่อ
ธนาคารหรื อบุคคลใด ๆ เป็ นเหตุให้ ธนาคารหรื อบุคคลใด ๆ ได้ รับความเสียหายหรื ออาจได้ รับความเสียหายหรื อเหตุอื!นใด
10.3) ธนาคารสงสัยหรื อเห็นว่า มีการใช้ TISCO PromptPay หรื อบัญชีเงินฝากที!ถกู ผูกกับ TISCO PromptPay เพื!อหรื อในกิจการ
ที!อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมที!อาจผิดกฎหมาย หรื อ
ในลักษณะที!ผิดปกติหรื อเป็ นการฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต หรื อขัดต่อกฎหมาย หรื อมีการกระทําที!มิชอบโดยประการใด ๆ
10.4) ธนาคารต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคําสัง! ศาลหรื อผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
ข้ อ 11. ธนาคารจะรับผิดชอบสําหรับความเสียหายที!เกิดขึนในกรณีที!ธนาคารกระทําโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง ซึ!งเป็ น
ความเสียหายที!ตามปกติยอ่ มเกิดขึนเท่านัน แต่ธนาคารไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที!เกิดขึนจากพฤติการณ์พิเศษ ทังนี ผู้ขอใช้ บริ การตก
ลงว่า ไม่วา่ ในกรณีใด ๆธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที!เกิดขึนจากสาเหตุตา่ งๆ ดังต่อไปนี

11.1) ในกรณีที!ผ้ ขู อใช้ บริ การปิ ดบัญชีเงินฝากที!ลงทะเบียนไว้ กบั บริ การนี อันมีผลทําให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่สามารถรับเงินโอนผ่าน
บริ การนี หรื อ ทําธุรกรรมเกี!ยวกับบัญชีเงินฝากใด ๆ ที!อาจถูกกําหนดขึนในอนาคต
11.2) กรณี ผ้ ูขอใช้ บริ การยกเลิกการใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถื อ หรื อเปลี!ยนแปลงการครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือที!
ลงทะเบียน และไม่ได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบ
11.3) เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ หรื อเหตุการณ์ที!ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึง! รวมถึงการที!อปุ กรณ์ ระบบสื!อสาร หรื อการส่งสัญญาณ
เชื!อมต่อไม่ทํางาน หรื อการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อจากการกระทําที!ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อในกรณีที!ธนาคารปิ ดให้ บริ การนี
เพื!อปรับปรุงหรื อบํารุงรักษาระบบ อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่สามารถใช้ บริ การนีได้
11.4) ความล่าช้ า ความผิดพลาด ความบกพร่ องของระบบคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อของธนาคาร
หรื อของผู้ให้ บริ การระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Service Provider) หรื อของ ITMX หรื อเครื อข่ายการสื!อสารอื!น เว้ นแต่ในกรณีที!ความ
ล่าช้ า ความผิดพลาด หรื อความบกพร่องดังกล่าว เกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
11.5) การที!ผ้ ขู อใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของบริ การนี
ข้ อ 12. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อให้ ข้อมูลบางส่วนหรื อทังหมดเกี!ยวกับผู้ขอใช้ บริ การ แก่บคุ คลหรื อนิติ
บุคคลอื!นใดตามความจําเป็ นและเหมาะสม หรื อเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การในการที!จะได้ รับข้ อเสนอเกี!ยวกับบริ การต่าง ๆ
และให้ ความยินยอมนีมีผลอยูต่ ลอดไป แม้ จะได้ มีการยกเลิกบริ การนี หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากแล้ วก็ตาม
ข้ อ 13. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื!อนไขการใช้ บริ การนีรวมทังเงื!อนไขในการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร และตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที!เกี!ยวข้ องกับการใช้ บริ การนีตามที!ธนาคารกําหนดและแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้
บริ การทราบโดยประกาศเป็ นการทัว! ไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทังที!มีอยู่แล้ วในขณะนีและที!ธนาคารจะกําหนดขึนใหม่หรื อ
เปลีย! นแปลงในภายหน้ าตามที!ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึง! ของข้ อตกลงและเงื!อนไขนีด้ วย
ข้ อ14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไขเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขในการให้ บริ การตามข้ อตกลงและเงื!อนไขการใช้ บริ การนีตามที!ธนาคาร
เห็นสมควร
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