ตารางข้ อกาหนดขัน้ ต่าในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เงินฝาก
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจา (สมุดคู่ฝาก)
หัวข้ อ

รายละเอียดข้ อมูลที่เปิ ดเผยและหน้ าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์ เงินฝาก

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



บัญชีเงินฝากประจาที่มีกาหนดระยะเวลาการฝากที่แน่นอน และมีระยะเวลาให้ เลือกฝากตังแต่
้
3 - 36 เดือน
จ่ายดอกเบีย้ ให้ เ มื่อครบก าหนดตามระยะเวลาที่เ ลือกฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้ อมน า
ดอกเบีย้ สุทธิ รวมเข้ าเป็ นเงิ นต้ น เพื่อฝากต่ออัตโนมัติให้ ตามระยะเวลาการฝากเดิม และคิด
ดอกเบี ้ยในอัตราตามที่ประกาศในขณะนัน้

ข. จานวนเงินฝากขัน้ ต่า



เปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่า 1,000 บาท ฝากครัง้ ต่อไปขันต
้ ่า 1,000 บาท

ค. อัตราดอกเบีย้ และค่ าบริการ



อัตราดอกเบี ้ยรายปี (annual percentage rate) รายละเอียดเป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงิ น
ฝากของธนาคาร ซึง่ สามารถเรี ยกดูได้ จากประกาศที่ติดไว้ ที่สาขาหรื อเว็ปไซต์ธนาคาร
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 นรายวันตามระยะเวลาการฝากเงิ น โดยจานวนวันต่อปี ที ่ใช้ในการคานวณคื อ 365 วัน ไม่ว่าปี ปฏิ ทินที ่ฝากนัน้ จะมี
365 วัน หรื อ 366 วัน ก็ตาม




ง. การคุ้มครองเงินฝาก



เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี ้ยหลังหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ด้ วย
อัตราภาษี ตามข้ อกาหนดของกรมสรรพากร เช่น อัตราภาษี 15% สาหรับบุคคลธรรมดา เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ หากวันครบกาหนดตรงกับวันหยุดธนาคาร ธนาคารจะคิดดอกเบี ้ยให้ ผ้ ฝู ากจนถึงวันทาการ
ธนาคารถัดไป
ค่าบริ การที่เรี ยกเก็บ ดังนี ้
- ค่าธรรมเนียมในการรับฝากเหรี ยญกษาปณ์ และค่าบริ การอื่น (ถ้ ามี) ตามประกาศธนาคาร
เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมและบริ การอื่น
เงิ นฝากสกุลเงินบาททุกประเภทได้ รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยผู้ฝาก
ต่อรายจะได้ รับการคุ้มครองตามจานวนที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย ดังนี ้
ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปิ ดกิจการ
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วงเงินคุ้มครองต่ อราย

11 สิงหาคม 2559 - 10 สิงหาคม 2561

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

รายละเอียดเพิม่ เติม www.dpa.or.th
(FD_1/2559)

จ. ความถี่ในการใช้ บริการ



ผู้ฝากสามารถทาธุรกรรมทางบัญชีตา่ งๆ ได้ ไม่จากัดจานวนครัง้

1.2 ช่ วงเวลาขณะซือ้ ผลิตภัณฑ์ หรือเข้ าทาสัญญา
ก. การปิ ดบัญชีก่อนครบกาหนดและ
การถอนเงินฝากก่ อนครบกาหนด






ข. การดาเนินการสาหรับบัญชีร่วม




ค. การสูญหายของสมุดบัญชีเงินฝาก



กรณีผ้ ฝู ากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการฝากเงิน ที่ผ้ ฝู ากตกลงไว้ กับธนาคาร ซึ่งหมายรวมถึงการ การ
ถอนเงินก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก หรื อการปิ ดบัญชีเงินฝากก่อนครบกาหนดระยะเวลาการ
ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี ้ยให้ ผ้ ฝู ากตามระยะเวลาที่ฝากจริ งในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ทวั่ ไปในอัตราต่าที่สดุ ที่ธนาคารบังคับใช้ อยู่ ณ วันฝาก พร้ อมทังหั
้ กภาษี ณ ที่จ่าย
ทังนี
้ ้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่จ่ายดอกเบี ้ย สาหรับบัญชีเงินฝากประจาใดๆ ที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึง
3 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มฝาก
กรณีผ้ ฝู ากเลือกรับดอกเบี ้ยรายเดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรี ยกคืนดอกเบี ้ยจ่ายในส่วนทีธ่ นาคาร
จ่ายเกิน โดยหักจากเงินต้ นที่ผ้ ฝู ากฝากไว้ กบั ธนาคาร
การปิ ดบัญชีเฉพาะสาขาที่เปิ ดบัญชีเท่านัน้
ผู้ฝากต้ องลงนามร่วมกันในแบบคาขอใช้ บริ การเปิ ดบัญชี
ผู้ฝากต้ องกาหนดผู้มีอานาจลงนามสัง่ จ่ายและเงื่อนไขการสัง่ จ่าย



ต้ องนาใบแจ้ งความมาติดต่อกับสาขาที่เปิ ดบัญชี
มีค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ ตามประกาศธนาคาร เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริ การอื่นๆ

ง. บัญ ชีเงินฝากที่ ไม่ เคลื่ อนไหวหรื อ
เคลื่อนไหวแต่ มียอดต่ากว่ าที่กาหนด



ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากไม่เคลือ่ นไหว

จ. สิทธิในการหักกลบลบหนี ้



ธนาคารมี สิ ท ธิ ใ นการหัก เงิ น จากบัญ ชี เ งิ น ฝาก หรื อ เงิ น อื่ น ใดของผู้ฝากที่ มี อ ยู่ กับ ธนาคาร
เพื่อชาระหนี ้คงค้ างที่ผ้ ฝู ากมีอยูก่ บั ธนาคาร

ฉ.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการ
ติดต่ อของผู้ฝาก



ผู้ฝากสามารถแจ้ งการเปลีย่ นแปลงที่สาขาของธนาคารทุกสาขา

1.3 ช่ วงเวลาระหว่ างที่สัญญามีผลบังคับใช้
ก. ใบแจ้ งรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
เงินฝากประจาทุกประเภท



ผู้ฝากสามารถใช้ สมุดคูฝ่ ากที่ธนาคารออกให้ เป็ นหลักฐานในการเดินบัญชี

ข. การเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี ย้
และค่ าบริการ



ธนาคารการแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบในประกาศที่ติดไว้ ที่สาขาหรื อบนเว็บไซต์ของธนาคาร
การเปลี่ยนแปลงค่าบริ การหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆที่ผ้ ูฝากเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนอัตราค่าบริ การใหม่จะมีผลบังคับใช้

ค. บัญชีเงินฝากที่ไม่ เคลื่อนไหว
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กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีติดต่อกัน ตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป ธนาคารจะทาการส่งจดหมาย
แจ้ งยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีให้ ผ้ ฝู ากทราบ เพื่อให้ ผ้ ฝู ากทาการติดต่อธนาคาร

(FD_1/2559)

