ข้ อตกลงและเงือนไขการใช้ บริการบัตรเดบิตทิสโก้
ข้ อตกลงนีใช้ บงั คับระหว่าง บมจ. ธนาคารทิสโก้ ซึ4งต่อไปนีเรี ยกว่า “ธนาคาร” กับผู้ที4ธนาคารอนุมตั ิให้ เป็ นผู้ใช้ บตั ร เดบิตทิสโก้
ซึ4ง ต่อไปนี เรี ยกว่า “ผู้ใช้ บริ การ” โดยผู้ใ ช้ บริ การยิ นยอมผูกพัน และปฏิ บตั ิตามข้ อตกลงและเงื4 อนไขการใช้ บัตรทุกประการ
ดังต่อไปนี
1. บัตรเดบิตทิสโก้ คือ บัตรที4ธนาคารออกให้ ผ้ ูใช้ บริ การสําหรับถอนเงิน โอนเงิ น สอบถามยอดคงเหลื อในบัญชี เงินฝากของ
ผู้ใช้ บริ การ ชําระค่าบริ การต่างๆ ผ่านเครื4 องบริ การเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรื อชําระค่าสินค้ า และ/หรื อ บริ การผ่านเครื4 องรับ
บัตร (EDC) ณ เครื อข่ายร้ านค้ าที4เข้ าร่ วมโครงการ หรื อผ่านช่องทาง หรื อวิธีการอื4นใดที4ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การในอนาคต
โดยหักเงินที4มีอยู่ในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้ บริ การทันที ทังนีธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการเปลี4ยนแปลงขอบเขตการให้ บริ การ
ตามที4ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
2. ผู้ใช้ บริ การต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันกับธนาคาร โดยต้ องเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา
เท่านัน
3. ผู้ใช้ บริ การสามารถขอใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ R ใบผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตนเอง
ได้ ไม่เกิน S บัญชี โดยต้ องกําหนดบัญชีหลัก R บัญชี เพื4อให้ เป็ นบัญชีลําดับแรกที4จะใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ ตามความในข้ อ
R. ซึ4งต่อไปนีจะเรี ยกว่า “บัญชีหลัก” อย่างไรก็ตาม สําหรับการใช้ บริ การโดยทํารายการด่วน (Fast Track) ผ่านเครื4 องบริ การ
เงินสดอัตโนมัติ (ATM) และ/หรื อ การชําระค่าสินค้ าและ/หรื อ บริ การผ่านเครื4 องรับบัตร (EDC) ผู้ใช้ บริ การจะสามารถใช้ บตั ร
เดบิตทิสโก้ กบั บัญชีหลักที4ได้ แจ้ งไว้ กบั ทางธนาคารเพียงบัญชีเดียวเท่านัน ทังนีเว้ นแต่ธนาคารจะได้ กําหนดเป็ นอย่างอื4นผู้ขอ
ใช้ บริ การรับรองว่า ข้ อมูลใด ๆ ที4ระบุในคําขอใช้ บริ การ หรื อเอกสารอื4นใดที4เกี4 ยวข้ องรวมทังข้ อมูลอื4นใดซึ4งผู้ขอใช้ บริ การได้
แจ้ ง แก่ ธ นาคารนัน เป็ นข้ อมูล จริ ง ที4 ถูกต้ องสมบูรณ์ แ ละเป็ นปั จ จุบัน โดยผู้ข อใช้ บริ การมี สิ ทธิ แ ละมี ความสามารถตาม
กฎหมายในการขอใช้ บริ การและทําธุรกรรมใด ๆ ที4เกี4ยวข้ องกับการขอใช้ บริ การและการใช้ บริ การ TISCO Alert นี รวมถึงการ
ยอมรับการผูกพันตามข้ อตกลงและเงื4อนไขนี
4. ธนาคารจะมอบบัตรเดบิตทิสโก้ และซองหมายเลขรหัสประจําตัวให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ โดยจะมีผ้ ใู ช้ บริ การแต่เพียงผู้เดียวเท่านันที4
ทราบหมายเลขรหัสประจําตัว ทังนีผู้ใช้ บริ การสามารถเปลี4ยนแปลงหมายเลขรหัสประจําตัวได้ ด้วยตนเองตามวิธีการเปลี4ยน
รหัสที4ธนาคารกําหนด โดยผู้ใช้ บริ การต้ องใช้ หมายเลขรหัสประจําตัวนันประกอบการใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ กบั เครื4 องบริ การเงิน
สดอัตโนมัติ (ATM) หรื อเครื4 องรับบัตร (EDC) หรื อกับช่องทางอื4นใดที4ธนาคารจะได้ เปิ ดให้ ใช้ บริ การในอนาคตทุกครัง ทังนี
ผู้ใช้ บริ การตกลงและรับทราบว่าหมายเลขรหัสประจําตัวที4ธนาคารมอบให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ หรื อรหัสประจําตัวที4ผ้ ใู ช้ บริ การกําหนด
ขึนเองในภายหลัง เป็ นสิ4งใช้ แทนเครื4 องหมายประจําตัวเฉพาะของผู้ใช้ บริ การ หากปรากฏว่ามีการกระทําใดๆ ที4เกิดจากการ
ใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ และ/หรื อการใช้ หมายเลขรหัสประจําตัวของผู้ใช้ บริ การ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําของผู้ใช้ บริ การเองหรื อไม่ก็
ตาม ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ถือได้ ว่าเป็ นการกระทําของผู้ใช้ บริ การเอง พร้ อมทังยินยอมผูกพันและรับผิดในภาระหนีที4เกิดขึนอัน
เนื4องมาจากการกระทําดังกล่าวเต็มจํานวน เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่ามีการกระทําทุจริ ตเกิดขึนโดยที4ผ้ ูใช้ บริ การมิได้ มีส่วนร่ วม
หรื อประมาทเลินเล่อให้ มีการทุจริ ตนัน
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5.

6.

7.

8.

9.

อนึ4ง ในกรณีที4บญ
ั ชีเงินฝากที4ผ้ ใู ช้ บริ การขอใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ นีเป็ นบัญชีเงินฝากร่ วม ผู้ใช้ บริ การตกลงว่าเจ้ าของ
บัญชีเงินฝากทุกรายจะต้ องร่ วมกันและแทนกันรับผิดอย่างลูกหนีร่ วมในหนีและความเสียหายใดๆ ที4เกิดขึนอันเนื4องมาจาก
การกระทําตามวรรคก่อนต่อธนาคาร
เมื4อผู้ใช้ บริ การได้ รับบัตรเดบิตทิสโก้ และหมายเลขรหัสประจําตัวแล้ ว ผู้ใช้ บริ การมีหน้ าที4ต้องลงลายมือชื4อในช่องที4กําหนดไว้
ด้ านหลังบัตรเดบิตทิสโก้ ทนั ที และจะต้ องไม่นําบัตรเดบิตทิสโก้ ไปใช้ ในเพื4 อหรื อในกิ จการที4อาจขัดต่อกฎหมาย รวมถึงจะ
ระมัดระวัง เก็ บรั กษาบัตร เดบิ ตทิ ส โก้ แ ละหมายเลขรหัส ประจํ าตัว ไว้ ใ นที4 ปลอดภัย มิ ใ ห้ สูญ หายและเป็ นความลับ
เฉพาะตัวไม่ให้ บคุ คลอื4นล่วงรู้ และต้ องไม่มอบหรื อโอนบัตรเดบิตทิสโก้ หรื อหมายเลขรหัสประจําตัวให้ บคุ คลอื4นใช้ แทน หรื อ
กระทํ าการใดๆ อัน อาจเป็ นผลให้ บตั รเดบิตทิสโก้ ตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื4 น หรื อเป็ นผลให้ บุคคลอื4 นรู้ รหัส
ประจําตัวโดยเด็ดขาด ทังนีไม่วา่ จะด้ วยเหตุผลใดๆ หากผู้ใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าวหรื อข้ อตกลงและเงื4อนไข
อื4นใดที4 ระบุในเอกสารฉบับนี แล้ วทํ าให้ เกิ ดการทุจริ ตหรื อมี ความเสี ยหายเกิ ดขึนแก่ผ้ ูใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การตกลง ยินยอม
รับผิดชอบการใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ ดงั กล่าวทุกประการ
ในการใช้ บริ การด้ วยบัตรเดบิตทิสโก้ ผู้ใช้ บริ การต้ องกดหมายเลขรหัสประจําตัวให้ ถกู ต้ อง หากกดรหัสผิด a ครัง ติดต่อกัน
ผู้ใช้ บริ การจะไม่สามารถใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ ดงั กล่าวได้ อีก และจะต้ องติดต่อธนาคารเพื4อขอทําบัตร เดบิตทิสโก้ ใหม่พร้ อม
ชําระค่าธรรมเนียมที4เกี4ยวข้ องในการทําบัตรใหม่นนั
การใช้ บริ การถอนเงิน โอนเงิน หรื อชําระค่าบริ การต่างๆ ผ่านเครื4 องบริ การเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรื อชําระค่าสินค้ า และ/
หรื อ บริ การผ่านเครื4 องรับบัตร (EDC) ณ เครื อข่ายร้ านค้ าที4เข้ าร่วมโครงการ หรื อผ่านช่องทาง หรื อวิธีการอื4นใดที4ธนาคาร
จะเปิ ดให้ บริ การในอนาคตในแต่ละวันด้ วยบัตรเดบิตทิสโก้ จะต้ องไม่เกินวงเงินหรื อจํานวนครัง ที4ธนาคารกําหนด กรณี การ
ถอนเงิ น ข้ า มจัง หวัด ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มในการถอนเงิ น ข้ า มจัง หวัด ตามอัต ราที4 ธ นาคารกํ า หนด ทังนี
ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี4ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
การใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ กบั เครื4 องบริ การเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับใบบันทึกรายการ กรณีที4ใบบันทึกรายการ
หมดเครื4 องจะแจ้ งให้ ทราบผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การต่อไปได้ และสามารถตรวจสอบรายการเดินบัญชีได้ ในภายหลังทาง
เว็บไซต์ที4ธนาคารกําหนด หรื อโดยวิธีอื4นใดที4ธนาคารจะจัดให้ มี ยกเว้ นรายการโอนเงิน กรณีใบบันทึกรายการหมดเครื4 องจะ
ไม่สามารถทํารายการโอนเงินดังกล่าวให้ ได้
ผู้ใช้ บริ การมีหน้ าที4ตรวจสอบรายการตามที4ปรากฏในใบบันทึกรายการ หรื อรายการเดินบัญชี หากพบรายการใดไม่ถูกต้ อง
ผู้ใช้ บริ การจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที โดยจะต้ องระบุถึงข้ อมูลดังต่อไปนีด้ วย
9.1 ชื4อ และหมายเลขติดต่อของผู้ใช้ บริ การ
9.2 วันและเวลาที4ทํารายการ
9.3 ประเภท และจํานวนเงินของรายการธุรกรรมที4ไม่ถกู ต้ อง
9.4 สถานที4ตงเครื
ั 4 องบริ การเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรื อเครื4 องรับบัตร (EDC) ที4ทํารายการ
9.5 เลขที4บญ
ั ชีเงินฝากที4ผกู กับบัตรเดบิตทิสโก้ ของผู้ใช้ บริ การ
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ภายหลังจากที4ธนาคารได้ รับแจ้ งจากผู้ใช้ บริ การตามความในวรรคแรกแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
และสอบสวนหาสาเหตุของข้ อผิดพลาด โดยธนาคารจะแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ูใช้ บริ การทราบภายใน d วัน นับแต่วนั ที4
ธนาคารทราบผลการตรวจสอบนัน ตามวิธีการ และช่องทางที4 ธนาคารกํ าหนด เช่น ทางโทรศัพท์ หรื อไปรษณี ย์ หรื อทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรื อโดยวิธีการและช่องทางอื4นใดที4ธนาคารจะได้ กําหนดเพิ4มเติม ทังนีธนาคารจะดําเนินการ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และขันตอนปฏิบตั ิของธนาคารให้ แล้ วเสร็ จภายใน ag วัน นับแต่วนั ที4ธนาคาร
ได้ รับแจ้ งจากผู้ใช้ บริ การตามความในวรรคแรก
ในกรณี ที4ผ้ ูใ ช้ บริ การไม่ทักท้ วง ให้ ถือว่ารายการตามที4 ปรากฏในใบบันทึกรายการ หรื อรายการเดินบัญ ชี ถูกต้ องทุก
ประการ เว้ นแต่ผ้ ใู ช้ บริ การจะสามารถพิสจู น์ให้ ธนาคารเห็นได้ อย่างชัดแจ้ งว่ารายการตามที4ปรากฏในใบบันทึกรายการ หรื อ
รายการเดินบัญชีไม่ถกู ต้ อง และไม่ได้ เป็ นความผิดหรื อความบกพร่องของผู้ใช้ บริ การเอง
10. ผู้ใช้ บริ การยอมรับว่าการใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ ของผู้ใช้ บริ การกับบริ การประเภทใดๆ ที4ธนาคารได้ จดั ให้ มีขึนหากกระทําไปโดยใช้
บัตรเดบิตทิสโก้ ประกอบกับหมายเลขรหัสประจําตัวของผู้ใช้ บริ การ หรื อวิธีการ หรื อเงื4อนไขของการใช้ บริ การตามที4ธนาคาร
กําหนดไว้ ในคูม่ ือ หรื อเอกสารใดๆ เกี4ยวกับการใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ โดยถูกต้ องให้ ถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์ และผู้ใช้ บริ การยอมรับ
ว่าใบบันทึกรายการ สลิป หลักฐาน หรื อเอกสารใดๆ ก็ตามที4ธนาคารจัดทําขึนเพื4อหักบัญชีของผู้ใช้ บริ การอันเนื4องมาจากการ
ใช้ บตั ร เดบิตทิสโก้ ของผู้ใช้ บริ การนันถูกต้ องทุกประการ และสามารถใช้ เป็ นเอกสารแทนใบถอนเงินบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ และ/หรื อเช็คสัง4 จ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวันของผู้ใช้ บริ การ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึนอันเกี4ยวกับการใช้ บตั ร
เดบิตทิสโก้ ดงั กล่าวนี ผู้ใช้ บริ การยินยอมรับผิดชอบทุกประการ
11. บัตรเดบิตทิสโก้ ถือเป็ นกรรมสิทธิ ของธนาคาร ธนาคารตกลงยินยอมให้ ผ้ ูใช้ บริ การนํ าไปใช้ บริ การต่างๆ ตามระเบียบของ
ธนาคารเท่านัน ผู้ใช้ บริ การหรื อบุคคลอื4นใดจะทําลาย ทําให้ เสียหาย หรื อแก้ ไขเปลี4ยนแปลงส่วนหนึ4งส่วนใดของบัตรเดบิตทิส
โก้ ไม่ได้
12. ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้ บัตรเดบิตทิสโก้ ชัวคราวเมือใดก็ได้ ในกรณีดังต่ อไปนี &
12.1 ผู้ใช้ บริการโอนหรื อให้ บุคคลอืนใช้ บัตรเดบิตทิสโก้ แทน
12.2 เงินในบัญชีไม่ พอชําระค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ
12.3 มีเหตุอันสมควรเชือได้ ว่ามีการปลอมแปลงบัตรเดบิตทิสโก้ หรื อผู้ใช้ บริ การมีพฤติกรรมส่ อไปในทางทุจริ ต
หรื อกระทําการทุจริตใดๆ ต่ อธนาคารหรื อบุคคลใดๆ เป็ นเหตุให้ ธนาคารหรื อบุคคลใดๆ ได้ รับความเสียหาย
หรื ออาจได้ รับความเสียหาย
12.4 ผู้ใช้ บริ การปฏิบัติผิดข้ อตกลงและเงือนไขนี & หรื อธนาคารทราบว่ าผู้ใช้ บริ การถูกดําเนินคดีทางแพ่ ง หรื อทาง
อาญา หรื อตกเป็ นบุ ค คลล้ มละลาย หรื อผู้ ไร้ ความสามารถ หรื อผู้ เสมื อนไร้ ความสามารถ หรื อถูกพิทัก ษ์
ทรั พย์ ไว้ ชัวคราวหรื อเด็ดขาด
12.5 ผู้ใช้ บริการเสียชีวิต
12.6 ในกรณีทีธนาคารสงสัยว่ าบัตรเดบิตทิสโก้ ของผู้ใช้ บริการถูกบุคคลอืนนําไปใช้ โดยทุจริต
12.7 ธนาคารมีความจําเป็ นใดๆ ในทางธุรกิจหรื อโดยผลของกฎหมาย หรื อคําสังของทางราชการ
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นอกจากนี & ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ หรื อเรี ยกบัตรเดบิตทิสโก้ คืนเมือใดก็ได้ โดย
จะแจ้ งหรื อแสดงเหตุผลให้ ผ้ ูใช้ บริการทราบ
13. ผู้ใช้ บริ การมีสิทธิ บอกเลิกการใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ เมื4อใดก็ได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ตาม
แบบและวิธีการที4ธนาคารกํ าหนด รวมทังมีสิทธิ ได้ รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การตามสัดส่วนของระยะเวลาที4ยงั ไม่ได้ ใช้
บริ การ หากปรากฏว่าในการยกเลิกการใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ นนมิ
ั ได้ มีเหตุมาจากการที4ผ้ ใู ช้ บริ การผิดข้ อตกลงและเงื4อนไข
ที4มีกบั ธนาคารหรื อมีหลักฐานบ่งชีได้ วา่ ผู้ใช้ บริ การมีสว่ นในเหตุการณ์ทจุ ริ ต
14. ผู้ใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ เป็ นรายปี เมื4อครบรอบปี หรื อภายในเดือนที4
จะครบรอบปี ในการใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ ด้ วยวิธีการหักเงินจากบัญชีหลักของผู้ใช้ บริ การ และผู้ใช้ บริ การจะนําเงินเข้ าบัญชีหลัก
ไว้ ก่อนกําหนดเวลาที4ธนาคารกําหนดเพื4อชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทังนี จนกว่าจะมียกเลิกการใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้
ในกรณีที4บญ
ั ชีเงินฝากไม่มีรายการเคลื4อนไหวเกินกว่าระยะเวลาที4ธนาคารกําหนด ผู้ใช้ บริ การจะไม่สามารถทํารายการที4
เกี4ยวเนื4องกับบัตรเดบิตทิสโก้ ได้ จนกว่าผู้ใช้ บริ การจะติดต่อกับธนาคาร เพื4อดําเนินการเกี4ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
15. ผู้ใช้ บริ การรับทราบว่าบัตรเดบิตทิสโก้ มีกําหนดวันหมดอายุซงึ4 ปรากฏบนหน้ าบัตรเดบิตทิสโก้ และให้ ถือว่าการใช้ บริ การบัตร
เดบิตทิสโก้ ของผู้ใช้ บริ การสินสุดลงโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ บริ การไม่สามารถทํารายการที4เกี4 ยวเนื4องกับบัตรเดบิตทิสโก้ ได้ และ
ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้ บริ การแต่อย่างใด ในกรณีที4ผ้ ใู ช้ บริ การไม่สามารถใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ ได้ ภายหลังวันดังกล่าว
กรณีบตั รเดบิตทิสโก้ หมดอายุ ชํารุ ด สูญหาย หรื อผู้ใช้ บริ การมีความประสงค์จะเปลี4ยนบัตรเดบิตทิสโก้ สามารถติดต่อได้
ที4สาขาธนาคาร เพื4อดําเนินการออกบัตรเดบิตทิสโก้ ใหม่ โดยผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที4
ธนาคารกําหนด
16. ผู้ใช้ บริ การยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีหลักของผู้ใช้ บริ การ เพื4อชดใช้ เงินตามจํานวนเงินทังหมดที4เกิดจากการใช้ บตั ร
เดบิตทิสโก้ ค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความตาม
อัตราที4ธนาคารตกลงว่าจ้ างทนายความ และค่าใช้ จ่ายอื4นๆ ที4เกิดขึนตามที4ธนาคารได้ จ่ายไปจริ ง ทังนี ในกรณีที4เงินในบัญชี
หลักมีไม่พอที4จะหักชําระเงิน ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ผู้ใช้ บริ การตกลงยินยอมให้ ธนาคารสามารถใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื4นใดของผู้ใช้ บริ การที4มีอยู่กบั ธนาคารเพื4อชําระเงินนันได้ ทนั ที โดยไม่จําต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
17. ผู้ใช้ บริ การมีสิทธิ แจ้ งให้ ธนาคารทราบเพื4อขอระงับการใช้ บตั รเดบิตทิสโก้ ชวั4 คราว (อายัดบัตร) ผ่านทาง TISCO Contact
Center หมายเลขโทรศัพท์ gk laa lggg หรื อโดยวิธีการอื4นใดที4ธนาคารกําหนด ในกรณีเช่นนีธนาคารจะระงับการใช้ บริ การ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน S นาที นับตังแต่ธนาคารได้ รับแจ้ งอายัดบัตรจากผู้ใช้ บริ การ ทังนีผู้ใช้ บริ การไม่ต้องรับผิดชอบใน
ภาระหนีที4เกิดขึนภายหลังจากระยะเวลาที4กล่าวไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ธนาคารจะพิสจู น์ได้ ว่าภาระหนีที4เกิดขึนเป็ นการกระทําของ
ผู้ใช้ บริ การเอง
18. ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ที4 เ กิ ดขึน เว้ นแต่กรณี ดัง กล่าวจะเกิ ดขึนจากการประพฤติโดยจงใจ หรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ที4 เ กิ ดขึน หรื อการที4 ผ้ ูใช้ บริ การไม่
สามารถใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ เพื4อทําธุรกรรมทางการเงินได้ โดยมีสาเหตุมาจากกรณีดงั ต่อไปนี
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18.1 มีการยกเลิกการใช้ บริ การ ตามวิธีการและขันตอนอย่างถูกต้ อง หรื อมีการปิ ดการให้ บริ การนีเพื4อปรับปรุ งหรื อบํารุ งรักษา
ระบบบัตรเดบิตทิสโก้ อันมีผลทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การไม่สามารถใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ ได้
18.2 เงินคงเหลือในบัญชีของผู้ใช้ บริ การมีไม่เพียงพอในการทําธุรกรรม โอนเงิน ถอนเงิน หรื อชําระค่าสินค้ าและ/หรื อ บริ การ
หรื อค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ
18.3 ผู้ใช้ บริ การไม่ตรวจสอบความถูกต้ องในการระบุข้อมูลเกี4ยวกับบัญชีผ้ โู อน และ/หรื อผู้รับโอน และ/หรื อผู้รับชําระเงินใน
การทําธุรกรรม
18.4 ผู้ใช้ บริ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงและเงื4อนไขที4มีอยู่กบั ธนาคาร
18.5 ผู้ใช้ บริ การอยูใ่ นระหว่างการดําเนิการตามกฎหมาย
18.6 กรณีที4ธนาคารได้ แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบถึงข้ อขัดข้ องในการทําธุรกรรมแล้ วก่อนหรื อขณะทําธุรกรรม
18.7 กรณีเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ หรื อเหตุการณ์ที4ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ4งรวมถึงการที4อุปกรณ์ ระบบสื4อสาร หรื อการส่ง
สัญญาณเชื4อมต่อไม่ทํางาน หรื อการรบกวนจากไวรัส หรื อการกระทําที4ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
19. ผู้ใช้ บริ การรับทราบและยินยอมให้ ธนาคารสามารถกําหนด แก้ ไข เปลี4ยนแปลง เพิ4มเติม หรื อยกเลิกบรรดาสิทธิประโยชน์ทงั
ปวงที4ธนาคารจัดหาหรื อให้ ไว้ กบั ผู้ใช้ บริ การ ข้ อตกลงหรื อเงื4อนไขการใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ อัตราค่าธรรมเนียม ดอกเบีย
เบียปรับ ค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ ได้ ตามที4ธนาคารเห็นสมควร และให้ ถือว่ามีผลผูกพัน
ผู้ใช้ บริ การ โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้ วยวิธีการประกาศ ณ ที4
ทําการสาขาของธนาคาร และ/หรื อในเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรื อด้ วยวิธีการอื4นใดตามที4ธนาคารเห็นสมควร
20. เมื4อผู้ใช้ บริ การเปลี4ยนแปลงข้ อมูลใดๆ ที4ระบุในใบคําขอใช้ บริ การบัตรเดบิตทิสโก้ จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยติดต่อเจ้ าหน้ าที4 ณ สาขาธนาคาร หรื อช่องทางอื4นที4ธนาคารจัดให้ มีเพิ4มเติมให้ ภายหน้ า ตามวิธีการและเงื4 อนไขที4
ธนาคารกํ าหนด ทังนี บรรดาเอกสารหรื อหนังสื อใดๆ ที4 ธนาคารส่งไปยัง ผู้ใช้ บริ การ ไม่ว่าจะส่ง ทางไปรษณี ย์ล งทะเบียน
หรื อ ไม่ ล งทะเบี ย น หรื อ ให้ คนนํ าไปส่ ง ก็ ต าม ถ้ าหากได้ ส่ง ไปยัง ที4 อ ยู่ และ/หรื อสถานที4 ทํางาน และ/หรื อที4 อยู่จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที4ผ้ ใู ช้ บริ การได้ แจ้ งไว้ ในใบคําขอใช้ บริ การ หรื อที4ได้ แจ้ งแก้ ไขเปลี4ยนแปลงครังหลังสุด ให้ ถือว่าได้
ส่งให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การโดยชอบ และแม้ หากส่งให้ ไม่ได้ เพราะที4อยู่ และ/หรื อสถานที4ทํางานได้ เปลี4ยนแปลงไป หรื อถูกรื อถอนไป
โดยผู้ใช้ บริ การไม่ได้ แจ้ งการเปลี4ยนแปลงหรื อการรื อถอนนันเป็ นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรื อส่งให้ ไม่ได้ เพราะหาที4อยู่ และ/
หรื อสถานที4ทํางานตามที4แจ้ งไว้ ไม่พบก็ดี ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริ การได้ ทราบข้ อความในเอกสารหรื อหนังสือนันๆ แล้ วโดยชอบ
21. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อให้ ข้อมูลบางส่วนหรื อทังหมดเกี4ยวกับผู้ขอใช้ บริ การแก่หน่วยงาน
ราชการ หรื อบุคคล หรื อนิติบุคคลอื4 นใดโดยเป็ นไปภายใต้ กฎหมาย คําสัง4 กฎ หรื อระเบียบของหน่วยงานที4 มีอํานาจตาม
กฎหมาย และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อเป็ นไปเพื4อประโยชน์ของผู้ใช้ บริ การซึ4งสืบเนื4องมาจากการใช้ บริ การตาม
ข้ อตกลงและเงื4อนไขนี
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