ตารางข้ อกาหนดขัน้ ต่าในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากปลอดภาษี (Tax Free)
หัวข้ อ

รายละเอียดข้ อมูลที่เปิ ดเผยและหน้ าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ เงินฝาก

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







ข. จานวนเงินฝากขัน้ ต่า




ค. อัตราดอกเบีย้ และค่ าบริการ




เงินฝากประจาประเภทปลอดภาษี (Tax Free) ที่มีกาหนดระยะเวลาฝาก 24 เดือน
นาฝากเป็ นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาที่เลือกฝาก ด้ วยจานวนเงินเท่ากับที่เปิ ด
บัญชีในครัง้ แรก และมียอดเงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาการฝาก ไม่เกิน 600,000 บาท
ธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยตามจานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ ้นวัน และดาเนินการจ่ายดอกเบี ้ย
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝาก
ผู้ฝากจะได้ รับการยกเว้ นภาษี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร เมื่อผู้ฝากฝากครบ
จานวนงวดที่เลือกฝาก (24 งวด ) และขาดฝากไม่เกิน 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาการฝาก
ผู้ฝากที่มีการขาดฝากเกินกว่า 2 ครัง้ (ฝากล่าช้ าเกินกว่า 2 ครัง้ ) และนาฝากจนครบจานวนงวด
ที่เลือกฝาก (24 งวด) ผู้ฝากจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากปลอดภาษี ตามประกาศ ณ วันเปิ ด
บัญชีตลอดระยะเวลาการฝาก แต่ไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย สาหรับดอกเบี ้ย
เงินฝากปลอดภาษี ที่ได้ รับ
เปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่า 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
ผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน้
อัตราดอกเบี ้ยรายปี (annual percentage rate) รายละเอียดตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงิ นฝาก
ของธนาคาร 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 (*) ธนาคารจะค านวณดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละต่ อปี ตามประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงิ นฝากของธนาคาร
เป็ นรายวันตามระยะเวลาการฝาก โดยจานวนวันต่อปี ที ่ใช้ในการคานวณคื อ 365 วัน ไม่ว่าปี ปฏิ ทินที ่ฝากนัน้ จะมี
365 วัน หรื อ 366 วัน ก็ตาม
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ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝาก หรื อ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการฝาก
โดยจะคานวณดอกเบี ้ยจ่ายแบบไม่ทบต้ น และหลังจากครบกาหนดระยะเวลาการฝากธนาคารคิด
อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไป และดอกเบี ้ยออมทรัพย์ที่ได้ รับธนาคารจะทาการหักภาษี
ตามข้ อกาหนดของกรมสรรพากร เช่น บุคคลธรรมดาจะหักภาษี 15% เป็ นต้ น
ค่าบริ การที่เรี ยกเก็บ ดังนี ้
- ค่าธรรมเนียมในการรับฝากเหรี ยญกษาปณ์ และค่าบริ การอื่นๆ (ถ้ ามี) ตามประกาศธนาคาร
เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมและบริ การอื่นๆ
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ง. การคุ้มครองเงินฝาก





เงินฝากสกุลเงิ นบาททุกประเภทได้ รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ฝาก
ต่อรายจะได้ รับการคุ้มครองตามจานวนที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย ดังนี ้
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

1.2 ช่ วงเวลาขณะซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือเข้ าทาสัญญา
ก. การปิ ดบั ญ ชี ก่ อ นครบก าหนดและ
การถอนเงินฝากก่ อนครบกาหนด



กรณีผ้ ฝู ากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการฝากเงินที่ผ้ ฝู ากตกลงไว้ กบั ธนาคาร ซึง่ หมายรวมถึงการนาฝาก
ไม่ครบจานวนงวดตามสัญญา การถอนเงินก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก หรื อการปิ ดบัญชีเงิน
ฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี ้ยให้ ผ้ ฝู ากตามระยะเวลาทีฝ่ ากจริงใน
อัตราเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไปในอัตราต่าที่สดุ ที่ธนาคารบังคับใช้ อยู่ ณ วันที่
เปิ ดบัญชีพร้ อมทังหั
้ กภาษี ณ ที่จ่าย ทังนี
้ ้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่จ่ายดอกเบี ้ย สาหรับบัญชีเงินฝาก
ประจาปลอดภาษี ใดๆ ที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มฝาก
การปิ ดบัญชีต้องทาที่สาขาที่เปิ ดบัญชีเท่านัน้

ข. การดาเนินการสาหรับบัญชีร่วม



ไม่อนุญาตสาหรับการเปิ ดบัญชีร่วม

ค. การสูญหายของสมุดบัญชีเงินฝาก



ต้ องนาใบแจ้ งความมาติดต่อกับสาขาที่เปิ ดบัญชี
มีค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ตามประกาศธนาคาร เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริ การอื่นๆ





ง. สิทธิในการหักกลบลบหนี ้



ธนาคารมี สิท ธิ ใ นการหัก เงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝาก หรื อ เงิ น อื่ น ใดของผู้ฝ ากที่ มี อ ยู่กับ ธนาคาร
เพื่อชาระหนี ้คงค้ างที่ผ้ ฝู ากมีอยูก่ บั ธนาคาร

จ. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการ
ติดต่ อของผู้ฝาก



ผู้ฝากสามารถแจ้ งการเปลีย่ นแปลงที่สาขาของธนาคารทุกสาขา

ก. ใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
เงินฝาก



ผู้ฝากสามารถใช้ สมุดคูฝ่ ากเพื่อเป็ นหลักฐานในการเคลือ่ นไหวทางบัญชี

ข. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ และ
ค่ าบริการ



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

1.3 ช่ วงเวลาระหว่ างที่สัญญามีผลบังคับใช้
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