คําถามทีถูก ถามบ่ อ ย
1. TISCO E-Statement คือ อะไร
บริ การ TISCO E-Statement เป็ นบริ การธนาคารผ่านทางอินเทอร์ เน็ตที!ให้ ท่านสามารถตรวจสอบยอดบัญชีและ
รายการเคลือ! นไหวทางบัญชีได้ ด้วยตนเอง ช่วยให้ การบริ หารจัดการด้ านการเงินสะดวกรวดเร็ วยิง! ขึ 6น
2. TISCO E-Statement ให้ บ ริก ารอะไรบ้ าง
บริ การตรวจสอบยอดบัญชี
ท่านสามารถตรวจสอบยอดบัญชีแยกตามประเภทบัญชี ดังนี 6
 บัญชีเงินฝาก ได้ แก่ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน, กระแสรายวันพิเศษ, ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พเิ ศษ, ซุปเปอร์ ออม
ทรัพย์, ปลอดภาษี , ฝากประจํา, ตัว@ สัญญาใช้ เงิน, ใบรับฝาก, บัตรเงินฝาก และตัว@ แลกเงิน
 บัญชีสน
ิ เชื!อ ได้ แก่ สินเชื!อเช่าซื 6อรถยนต์, สินเชื!อบ้ าน เป็ นต้ น
 บัญชีกองทุนรวม
 บัญชีหลักทรัพย์
บริ การเรี ยกดูรายการเดินบัญชีเงินฝาก
 เรี ยกดูรายการเดินบัญชีแบบ Real Time และสามารถเรี ยกดูย้อนหลังได้ สง
ู สุดถึง 1 ปี
 บันทึกและ/หรื อสัง! พิมพ์รายการเดินบัญชี
บริ การเรี ยกดูรายการชําระเงินค่าสินเชื!อ
 เรี ยกดูรายการชําระเงินค่าสินเชื!อ ได้ แก่ วันทีช
! ําระเงิน, เลขทีใ! บเสร็ จรับเงิน/ใบรับฝากเงิน, ประเภทค่าใช้ จา่ ย และ
ยอดเงินทีช! ําระ ย้ อนหลังได้ สงู สุดถึง 1 ปี
 ตรวจสอบรายละเอียดการชําระเงินได้ ใน 2 วันทําการหลังจากวันทีช
! ําระเงิน
 บันทึกและ/หรื อสัง! พิมพ์รายการเดินบัญชี
บริ การเรี ยกดูรายการกองทุน และหลักทรัพย์
 เรี ยกดูรายการกองทุน โดยแสดงข้ อมูลย้ อนหลัง 1 วันทําการ
 บันทึกและ/หรื อสัง! พิมพ์รายการเดินบัญชี
3. สมัค รใช้ บ ริ ก าร TISCO E-Statement ได้ อ ย่ างไร
1. แจ้ งความประสงค์ในการสมัครใช้ บริ การได้ ที!ธนาคารทิสโก้ ทกุ สาขา หากท่านเคยแจ้ ง e-mail ไว้ กบั ทางธนาคารแล้ ว
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าทิสโก้ ตามขันตอนที
6
! 2 ได้ ทนั ที
2. ติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าทิสโก้ โทร. 0 2633 6000 กด 2 เพื!อขอรับรหัสอ้ างอิงในการลงทะเบียนเปิ ดใช้ บริ การ TISCO
E-Statement

3.
4.
5.
6.
7.
8.

เข้ าเว็บไซต์ http://www.tisco.co.th และเลือก “eStatement”
เลือก ”ลงทะเบียน”
อ่านและยอมรับเงื!อนไขและข้ อกําหนดในการให้ บริ การ
ระบุรหัสอ้ างอิงที!ได้ รับและเลขที!บตั รประชาชน
กําหนดข้ อมูลชื!อผู้ใช้ บริ การ, รหัสผ่าน, คําถามลับ, คําตอบลับ และอีเมล์
คลิก "ส่งข้ อมูล" ถือว่าการลงทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
หลังจากท่านลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านสามารถเข้ าสูร่ ะบบ TISCO E-Statement โดยใช้ ชื!อผู้ใช้ บริ การและรหัส
ผ่านที!กําหนดไว้ ได้ ทนั ที

4. ขัน/ ตอนการเข้ าใช้ บ ริก าร TISCO E-Statement เป็ นอย่ างไร
1. เข้ าเว็บไซต์ www.tisco.co.th แล้ วคลิกที! "eStatement" ด้ านขวามือ

2. ระบุชื!อผู้ใช้ บริ การ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน เพื!อเข้ าสูร่ ะบบ E-Statement

5. สามารถใช้ บ ริก าร TISCO E-Statement ได้ ในเวลาใดบ้ าง
ท่านสามารถใช้ บริ การ TISCO E-Statement ได้ ดงั นี 6
- บริ การเงินฝาก และ สินเชื!อ เปิ ดให้ บริ การเวลา 08:00 น. - 23:00 น.
- บริ การกองทุน และ หลักทรัพย์ เปิ ดให้ บริ การเวลา 08:00 น. - 04.00 น.
6. กรณีล ืม รหัส ผ่ านจะต้ อ งทําอย่ างไร
หากท่านลืมรหัสผ่านหรื อไม่สามารถใช้ รหัสผ่านเพื!อเข้ าสูร่ ะบบ TISCO E-Statement ได้ ท่านสามารถขอรหัสผ่าน
ใหม่ได้ โดยดําเนินการดังนี 6
1. เข้ าเว็บไซต์ www.tisco.co.th แล้ วคลิกที! "eStatement"
2. คลิก "ลืมรหัสผ่าน"
3. ระบุข้อมูลของท่านและคลิก "ส่งข้ อมูล"
4. ท่านจะต้ องตอบคําถามลับที!ทา่ นได้ ระบุไว้ ตอนลงทะเบียนให้ ถกู ต้ อง
5. หากท่านตอบคําถามลับได้ ถกู ต้ อง ระบบ E-Statement จะทําการส่งลิงค์รหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ที!ทา่ นแจ้ งไว้
6. คัดลอกและวางลิงค์บนเบราเซอร์ ใหม่ จากนันทํ
6 าการกําหนดรหัสผ่านใหม่ที!ต้องการ
7. คลิก “ส่งข้ อมูล” ถือว่าการกําหนดรหัสผ่านใหม่เสร็จสมบูรณ์
หลังจากท่านกําหนดรหัสผ่านใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านสามารถเข้ าสูร่ ะบบ TISCO E-Statement โดยใช้ ชื!อผู้ใช้ บริการ
และรหัสผ่านใหม่ทกี! ําหนดได้ ทนั ที
7. กรณีล ืม รหัส ผ่ านและไม่ ส ามารถตอบคําถามลับ ได้ จ ะต้ อ งทําอย่ างไร
หากท่านลืมรหัสผ่านและไม่สามารถตอบคําถามลับได้ ท่านสามารถแจ้ งขอรหัสผ่านใหม่ได้ โดยดําเนินการดังนี 6

1.
2.
3.
4.

ติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าทิสโก้ โทร. 0 2633 6000 กด 2 เพื!อขอรับรหัสผ่านใหม่
ท่านจะได้ รับลิงค์สาํ หรับใช้ ในการกําหนดรหัสผ่านใหม่ตามอีเมล์ที!ทา่ นแจ้ งไว้
คัดลอกและวางลิงค์บนเบราเซอร์ ใหม่ จากนันทํ
6 าการกําหนดรหัสผ่านใหม่ที!ต้องการ
คลิก “ส่งข้ อมูล” ถือว่าการกําหนดรหัสผ่านใหม่เสร็จสมบูรณ์
หลังจากท่านกําหนดรหัสผ่านใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านสามารถเข้ าสูร่ ะบบ TISCO E-Statement โดยใช้ ชื!อผู้ใช้ บริ การ
และรหัสผ่านใหม่ทกี! ําหนดได้ ทนั ที

8. กรณีใ ส่ ร หัส ผ่ าน (Password) ไม่ ถ ูก ต้ อ งครบถึง จํา นวนครั ง/ ทีกําหนด ระบบไม่ อ นุ ญาตให้ ใ ช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งทํา
อย่ างไร
ท่านสามารถแจ้ งขอปลดล็อครหัสผ่านที!ศนู ย์บริ การลูกค้ าทิสโก้ โทร. 0 2633 6000 กด 2 ได้ ตลอด 24 ชัว! โมง
9. หากต้ อ งการจะเปลียนแปลงรหัส ผ่ านจะต้ อ งทําอย่ างไร
1. คลิกทีเ! มนู “แก้ ไขข้ อมูล”
2. เลือก "เปลี!ยนรหัสผ่าน"
3. ระบุข้อมูลแจ้ งเปลีย! นรหัสผ่านและคลิก "ส่งข้ อมูล"
10. หากต้ อ งการจะเปลียนแปลงคําถาม-คําตอบลับ จะต้ อ งทําอย่ างไร
1. คลิกทีเ! มนู “แก้ ไขข้ อมูล”
2. เลือก "เปลี!ยนคําถามลับ"
3. ระบุข้อมูลแจ้ งเปลีย! นคําถามลับและคลิก "ส่งข้ อมูล"
11. หากต้ อ งการเปลียนแปลงข้ อ มูล ส่ วนบุค คล เช่ น หมายเลขโทรศัพ ท์ อีเ มล์ จะต้ อ งทําอย่ างไร
1. คลิกทีเ! มนู “แก้ ไขข้ อมูล”
2. เลือก "เปลี!ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื!อนที!" หรื อ “เปลีย! นอีเมล์”
3. ระบุข้อมูลแจ้ งเปลีย! นหมายเลขโทรศัพท์เคลือ! นที! หรื อเปลีย! นอีเมล์ และคลิก "ส่งข้ อมูล

