ตารางข้ อกาหนดขัน้ ต่าในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรั พย์
หัวข้ อ

รายละเอียดข้ อมูลที่เปิ ดเผยและหน้ าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ เงินฝาก

1.1 ช่ วงเวลาก่ อนซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือเข้ าทาสัญญา
ก. ประเภทของผลิตภัณฑ์ ขัน้ พืน้ ฐาน



บัญชีเงินฝากที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ผลตอบแทน (อัตราดอกเบี ้ย) ค่อนข้ างต่า
คิดดอกเบี ้ยจากยอดคงเหลือทุกสิ ้นวัน
จ่ายดอกเบี ้ยเงินฝากทุกงวด 6 เดือน จนถึงวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่ 2 ในเดือนมิถนุ ายน และเดือน
ธันวาคมของทุกปี ซึง่ ผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี ้ยในวันถัดไป
ดอกเบี ้ยที่ได้ รับจะนามาเป็ นเงินต้ นสาหรับคิดดอกเบี ้ยในแต่ละวัน
มีสมุดคูฝ่ ากเป็ นหลักฐานในการเคลือ่ นไหวบัญชี

ข. จานวนเงินฝากขัน้ ต่า



เปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่า 500 บาท

ค. อัตราดอกเบีย้ และค่ าบริการ



อัตราดอกเบีย้ รายปี (annual percentage rate) รายละเอี ยดเป็ นไปตามประกาศอัต ราดอกเบี ย้
เงินฝากของธนาคาร ซึง่ สามารถเรี ยกดูได้ จากประกาศที่ติดไว้ ที่สาขาหรื อเว็ปไซต์ของธนาคาร
วิธีการและจานวนวันต่อปี ที่ใช้ ในการคานวณดอกเบี ้ย
จานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ* = เงินต้ น X อัตราดอกเบี ้ย X ระยะเวลาที่ฝากจริ ง (วัน)
100
365








หมายเหตุ(*) ธนาคารคานวณดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละต่อปี ตามประกาศอัต ราดอกเบี ้ยเงิ นฝากของธนาคารเป็ น
รายวันตามระยะเวลาการฝากเงิ น โดยจานวนวันต่ อปี ที ่ใช้ ในการค านวณคื อ 365 วัน ไม่ ว่ าปี ปฏิ ทิ นที ่ฝากนั้น
จะมี 365 วัน หรื อ 366 วัน ก็ตาม


ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยเงินฝากทุกงวด 6 เดือน หลังหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี) ด้ วยอัตราภาษี
ตามข้ อกาหนดของกรมสรรพากร เช่น อัตราภาษี 15% สาหรับบุคคลธรรมดาเป็ นต้ น
ค่าบริ การที่เรี ยกเก็บ ดังนี ้
- ค่ารักษาบัญชี ตามประกาศธนาคาร เรื่ อง ค่าบริ การต่างๆ รวมทังเบี
้ ้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับ
เงินฝาก เงินให้ สนิ เชื่อและบริ การอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน และค่าบริ การอื่นๆ (ถ้ ามี) ตามประกาศธนาคาร
เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การอื่นๆ



ง. การคุ้มครองเงินฝาก

เงินฝากสกุลเงินบาททุกประเภทได้ รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ฝาก
ต่อรายจะได้ รับการคุ้มครองตามจานวนที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย ดังนี ้
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ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปิ ดกิจการ
11 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2561

วงเงินคุ้มครองต่ อราย
ไม่เกิน 15 ล้ านบาท

11 สิงหาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2562

ไม่เกิน 10 ล้ านบาท

11 สิงหาคม 2562 - 10 สิงหาคม 2563

ไม่เกิน 5 ล้ านบาท

11 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป

ไม่เกิน 1 ล้ านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม www.dpa.or.th
(SA_1/2559)

จ. ความถี่ในการใช้ บริการ



ผู้ฝากสามารถทาธุรกรรมทางบัญชีตา่ งๆ ได้ ไม่จากัดจานวนครัง้

1.2 ช่ วงเวลาขณะซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือเข้ าทาสัญญา
ก. การปิ ดบัญชี ก่ อนครบกาหนดและ
การถอนเงินฝาก



ข. การดาเนินการสาหรับบัญชีร่วม







ค. การสูญหายของสมุดบัญชีเงินฝาก



สามารถปิ ดบัญชีและถอนเงินฝากได้ ตลอดระยะเวลาการฝาก
การปิ ดบัญชีต้องทาที่สาขาที่เปิ ดบัญชีเท่านัน้
ผู้ฝากต้ องลงนามร่วมกันในแบบคาขอใช้ บริ การเปิ ดบัญชี
ผู้ฝากต้ องกาหนดผู้มีอานาจลงนามสัง่ จ่ายและเงื่อนไขการสัง่ จ่าย



ต้ องนาใบแจ้ งความมาติดต่อกับสาขาที่เปิ ดบัญชี
มีค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ตามประกาศธนาคาร เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริ การอื่นๆ

ง. บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ไ ม่ เ คลื่ อ นไหวหรื อ
เคลื่อนไหวแต่ มียอดต่ากว่ าที่กาหนด



บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลือ่ นไหวติดต่อกันตังแต่
้ 1 ปี ถือเป็ นบัญชีไม่เคลือ่ นไหว

จ. สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี ้



ธนาคารมี สิท ธิ์ ใ นการหัก เงิ น จากบัญ ชี เ งิ น ฝาก หรื อ เงิ น อื่ น ใดของผู้ฝากที่ มี อ ยู่กับ ธนาคาร
เพื่อชาระหนี ้คงค้ างที่ผ้ ฝู ากมีอยูก่ บั ธนาคาร

ฉ.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการ
ติดต่ อของลูกค้ า



ผู้ฝากสามารถแจ้ งการเปลีย่ นแปลงที่สาขาของธนาคารทุกสาขา

1.3 ช่ วงเวลาระหว่ างที่สัญญามีผลบังคับใช้
ก. ใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
เงินฝาก



ผู้ฝากสามารถใช้ สมุดคูฝ่ ากทีธ่ นาคารออกให้ เป็ นหลักฐานในการเดินบัญชี

ข. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ และ
ค่ าบริการ



ธนาคารมีการแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบในประกาศที่ติดไว้ ที่สาขาหรื อบนเว็บไซต์ของธนาคาร
การเปลี่ยนแปลงค่าบริ การหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่ผ้ ฝู ากเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนอัตราค่าบริ การใหม่จะมีผลบังคับใช้

ค. บัญชีเงินฝากที่ไม่ เคลื่อนไหว
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กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีติดต่อกัน ต่อกันตังแต่
้ 1 ปี ธนาคารจะทาการส่งจดหมาย
แจ้ งยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีให้ ผ้ ฝู ากทราบ เพื่อให้ ผ้ ฝู ากทาการติดต่อธนาคาร
กรณีมียอดคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 500 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
ด้ วยอั ต ราเรี ย กเก็ บ ตามประกาศธนาคาร โดยเริ่ มตั ง้ แต่ วั น สิ น้ เดื อ นที่ ค รบการเป็ นบั ญ ชี
ที่ไม่เคลื่อนไหว (365 วัน) เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ หากยอดคงเหลือในบัญชี เป็ นศูนย์ บาท ธนาคารจะ
ดาเนินการปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติ

(SA_1/2559)

