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Sales Sheet บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
ชื่อผลิตภัณฑ์
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
ประเภทผลิตภัณฑ์
เงินฝากปลอดภาษี
วันที่แก้ ไขข้ อมูลล่ าสุด
24 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไข
เปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่ำ (บำท)
อัตรำดอกเบี ้ยต่อปี (%ต่อปี )

รายละเอียด
จำนวนเงินฝำกต่อเดือนตังแต่
้ 1,000 บำท ถึง 25,000 บำท
2.50% ต่อปี
(ให้ อ้ำงอิงประกำศอัตรำดอกเบี ้ยของธนำคำรฉบับล่ำสุด ข้ อมูลอัตรำดอกเบี ้ยล่ำสุดดูได้ ที่ http://www.tcrbank.com)

รำยละเอียดอัตรำดอกเบี ้ย
ตัวอย่ำงกำรคำนวณดอกเบี ้ย
ระยะเวลำจ่ำยดอกเบี ้ย
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขกำรฝำก / ถอน / โอน /
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

ค่ำรักษำบัญชี
ช่องทำงในกำรติดต่อผู้ให้ บริกำร
ข้ อควรระวัง
กำรคุ้มครองเงินฝำก
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จำนวนเงินฝำกต่อเดือนตังแต่
้ 1,000 บำท ถึง 25,000 บำท : 2.50% ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลำฝำก
คำนวณดอกเบี ้ยเป็ นรำยวัน (แบบไม่ทบต้ น) และนำเข้ ำบัญชีให้ ในวันที่ครบกำหนดหรื อเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำ
กำรฝำก หลังจำกนันจะคิ
้ ดอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกออมทรัพย์ (หักภำษี ดอกเบี ้ย ณ ที่จ่ำย)
จ่ำยดอกเบี ้ยเมื่อครบกำหนดหรื อเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำกำรฝำก
 ผู้ฝำก 1 รำย เปิ ดได้ เพียง 1 บัญชี
 ผู้ฝำกจะได้ รับกำรยกเว้ นภำษี ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพำกร เมื่อผู้ฝำกฝำกครบ 24 เดือน
และ ขำดฝำกไม่เกิน 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลำกำรฝำก
 จำนวนเงินเปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่ำและฝำกต่อเดือนตังแต่
้ 1,000 บำท ถึง 25,000 บำท
 ต้ องนำฝำกด้ วยจำนวนเงินเท่ำกับที่เปิ ดบัญชีเป็ นระยะเวลำติดต่อกันจนกว่ำจะครบระยะเวลำ 24 เดือน
หรื อ 24 งวด
 ฝำกได้ ทกุ วันทำกำรของธนำคำรภำยในเดือนนันๆ
้
 ฝำก / โอนเงิ นผ่ำนช่องทำงสำขำ หรื อ ขอใช้ บริ กำรฝำกผ่ำนไปรษณี ย์ ไทยทุกสำขำ (ด้ วยบัตรฝำกเงิ น
ทันใจสำหรับยอดฝำกเดือนละ 5,000 บำทขึ ้นไป) ฟรี คำ่ ธรรมเนียมกำรนำฝำก
 ฝำกล่ำ ช้ ำได้ ไม่เ กิ น 2 งวด นำเงิ นฝำกให้ ค รบ 24 งวด ภำยในระยะเวลำ 24 เดื อ น หรื อ ระยะเวลำที่
ธนำคำรขยำยงวดกำรฝำกให้ อีก ได้ รับอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกปลอดภำษี และได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้
ดอกเบี ้ยเงินฝำก หัก ณ ที่จ่ำย
 ฝำกล่ำช้ ำเกิน 2 งวด นำเงินฝำกให้ ครบ 24 งวด ภำยในระยะเวลำ 24 เดือน หรื อระยะเวลำที่ธนำคำร
ขยำยงวดกำรฝำกให้ อีก ได้ รับอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกปลอดภำษี แต่ไม่ได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ ดอกเบี ้ย
เงินฝำก หัก ณ ที่จ่ำย
 ปิ ดบัญชีก่อนครบกำหนดจะได้ รับอัตรำดอกเบี ้ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกออมทรัพย์ ณ วันเปิ ดบัญชี
และไม่ได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ำย เว้ นแต่เป็ นกำรปิ ดบัญชีก่อนระยะเวลำ 3 เดือน นับจำก
วันที่เปิ ดบัญชี ธนำคำรไม่จ่ำยดอกเบี ้ย
 ปิ ดบัญชีที่สำขำเปิ ดบัญชีเท่ำนัน้
ไม่มี
 สำขำของธนำคำร หรื อ Contact Call Center 02-697-5454 หรื อ www.tcrbank.com
 ผู้ฝำกสำมำรถเปิ ดบัญชีฝำกปลอดภำษี ได้ เพียงบัญชีเดียวเท่ำนันซึ
้ ง่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์สรรพำกร
 ขำดฝำกเกินกว่ำ 2 ครัง้ ไม่รับกำรยกเว้ นภำษี หัก ณ ที่จ่ำย
 ผลิตภัณฑ์เงินฝำกนี ้ได้ รับควำมคุ้มครองจำกสถำบันคุ้มครองเงินฝำก ต่อรำยผู้ฝำกตำมจำนวนที่ได้
กำหนดไว้ ในกฎหมำย
เงื่อนไขอื่นๆเป็ นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกของธนำคำร
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