เอกสารสาหรับลูกค้า

Sales Sheet บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มค่ าทันใจ รักษายอดฝาก 12 เดือน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
วันที่แก้ ไขข้ อมูลล่ าสุด

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มค่ าทันใจ รักษายอดฝาก 12 เดือน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
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เงื่อนไข
เปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่ำ (บำท)
อัตรำดอกเบี ้ยต่อปี (%ต่อปี )

รายละเอียด
เปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่ำตำมยอดฝำกที่ธนำคำรกำหนด ตังแต่
้ 100,000 บำท ถึง 1,000,000 บำท
1.80% ต่อปี
(ให้ อ้ำงอิงประกำศอัตรำดอกเบี ้ยของธนำคำรฉบับล่ำสุด ข้ อมูลอัตรำดอกเบี ้ยล่ำสุดดูได้ ที่ http://www.tcrbank.com)

รำยละเอียดอัตรำดอกเบี ้ย

ตัวอย่ำงกำรคำนวณดอกเบี ้ย

น้ อยกว่ำ ยอดเงินที่เปิ ดบัญชี = 0.70% ต่อปี เช่น น้ อยกว่ำ 100,000 บำท = 0.70% ต่อปี
เท่ำกับ ยอดเงินที่เปิ ดบัญชี = 1.80% ต่อปี
เท่ำกับ 100,000 บำท = 1.80% ต่อปี
ส่วนที่เกิน ยอดเงินที่เปิ ดบัญชี = 0.70% ต่อปี
ส่วนที่เกิน 100,000 บำท = 0.70% ต่อปี
 สำหรับยอดฝำกที่ต้องคงยอดฝำก รับดอกเบี ้ย ณ วันฝำก
จานวนดอกเบีย้ ที่ได้ รับ = ยอดเงินฝาก x อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศ x ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)
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สำหรับส่วนที่ฝำกเพิ่ม ได้ รับอัตรำดอกเบี ้ยออมทรัพย์ตำมประกำศ ทังจ
้ ำนวน
จ่ำยดอกเบี ้ย ณ วันที่เปิ ดบัญชี (กรณีฝำกเงินสด) กรณีฝำกด้ วยเช็คจะได้ รับดอกเบี ้ยเมื่อทรำบผลเรี ยกเก็บแล้ ว
 ประเภทผู้ฝำกเงินบุคคลธรรมดำ เปิ ดบัญชีในนำมบุคคลเดียวเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถเปิ ดบัญชีร่วม และ/หรื อ
 ผู้ฝำก 1 รำยสำมำรถเปิ ดบัญชี เงินฝำกออมทรัพย์ เพิ่มค่ำทันใจสูงสุดรวมทุกประเภทของกลุ่มบัญชีเงิ นฝำก
ออมทรัพย์เพิ่มค่ำทันใจ ได้ รับดอกเบี ้ยล่วงหน้ ำรวมกันในปี ที่เปิ ดบัญชีไม่เกิน 20,000 บำท
 คงยอดเงินฝำกตำมจำนวนและตำมระยะเวลำที่ธนำคำรกำหนด
 ไม่สำมำรถใช้ ร่วมกับบัตร ATM ได้
 เมื่อครบระยะเวลำรั กษำยอดฝำก จะได้ รับอัตรำดอกเบี ้ยเงิ นฝำกออมทรัพย์ ต ำมประกำศ หรื อหำกเข้ ำ
เงื่อนไขของธนำคำร ธนำคำรจะรับฝำกต่ออัตโนมัติให้ ด้วยอัตรำดอกเบี ้ยออมทรัพย์เพิ่มค่ำทันใจ ณ ขณะนัน้
 ฝำกเพิ่มจำกยอดเงิ นฝำกที่ต้องคงยอดฝำกไว้ ได้ รับอัตรำดอกเบีย้ สำหรั บยอดเงิ นฝำกส่วนเพิ่มในอัตรำ
ดอกเบี ้ยเงินฝำกออมทรัพย์ตำมประกำศ ณ ขณะนัน้
 ถอนเงินจำกส่วนที่ฝำกเพิ่มได้
 กรณี ถ อนเงิ นทัง้ หมดหรื อ บำงส่ว นจนทำให้ ย อดเงิ นฝำกคงเหลือ น้ อ ยกว่ำ ยอดขัน้ ต่ ำ ที่เ ปิ ดบัญชี ก่ อ น
ระยะเวลำที่กำหนด จะได้ รับเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยออมทรัพย์ตำมประกำศ และ สำหรับดอกเบี ้ยที่ธนำคำร
จ่ำยไปก่อนหน้ ำ ธนำคำรจะหักคืนจำกเงินต้ นที่ฝำกไว้ กบั ธนำคำร
 ดอกเบี ้ยที่ได้ รับหำกเกิน 20,000 บำทต่อปี จะถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่สรรพำกรกำหนด
 เมื่อครบระยะเวลำรักษำยอดฝำก และ ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ำ 500 บำท ไม่มีรำยกำรเคลือ่ นไหวทำง
บัญชีติดต่อกันตังแต่
้ 1 ปี ธนำคำรจะคิดค่ำธรรมเนียมรักษำบัญชี 50 บำทต่อเดือน


ระยะเวลำจ่ำยดอกเบี ้ย
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขกำรฝำก / ถอน / โอน /
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

ค่ำรักษำบัญชี
ช่องทำงในกำรติดต่อผู้ให้ บริ กำร
ข้ อควรระวัง
กำรคุ้มครองเงินฝำก
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สำขำของธนำคำร หรื อ Contact Call Center 02-697-5454 หรื อ www.tcrbank.com
ปิ ดบัญชีภำยใน 1 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่เปิ ดบัญชี คิดค่ำธรรมเนียม 100 บำท ต่อบัญชี
ผลิตภัณฑ์ เงิ นฝำกนีไ้ ด้ รับควำมคุ้มครองจำกสถำบันคุ้มครองเงิ นฝำก ต่อรำยผู้ฝำกตำมจำนวนที่ได้
กำหนดไว้ ในกฎหมำย
เงื่อนไขอื่นๆเป็ นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกของธนำคำร
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