ตารางเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ เงินฝาก
ออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ
(ออมทรัพย์รับดอกเบี ้ยล่วงหน้ า)

<ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์ >
<ชื่อผลิตภัณฑ์ > เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ
<วัน เดือน ปี >

(กรุ ณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การผลิตภัณฑ์)

1. ผลิตภัณฑ์ นีค้ ืออะไร





ผลิต ภัณ ฑ์ เงินฝากออมทรัพย์รู ป แบบใหม่ ที่ รั บ ดอกเบี ย้ ล่ว งหน้ า ณ วันฝาก เฉพาะยอดเงินฝากที่ต้องคงไว้ ตามธนาคารกาหนด
สาหรับกรณีฝากด้ วยเช็คจะได้ รับดอกเบี ้ยล่วงหน้ าในวันที่ทราบผลการเรี ยกเก็บเช็ค
ยอดเงิ น ฝากเปิ ดบัญ ชี ขัน้ ต่า 100,000 บาท และต้ อ งคงยอดเงิ น ฝากไว้ ต ามยอดเงิ น ฝากที่ เ ลือ กเปิ ดบัญ ชี
ผู้ฝากต้ อ งคงยอดเงิ น ฝากที่ เ ปิ ดบัญ ชี ต ามระยะเวลารั ก ษายอดฝาก
ผู้ฝากสามารถเดินบัญชี (ฝาก-ถอน) ในส่วนที่เกินจากยอดเงินฝากที่ต้องคงยอดเงินฝากไว้

2. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้ าง





ผู้ฝากต้ อ งเป็ นบุค คลธรรมดา และธนาคารสงวนสิท ธิ ไม่ใ ห้ เ ปิ ดบัญ ชี ชื่ อ ร่ ว ม และ/หรื อ
ผู้ฝากสามารถเลือ กเปิ ดบัญ ชี และคงยอดเงิ น ฝากไว้ ขัน้ ต่า ตามยอดเงิ น ฝากที่ ธ นาคารกาหนดตัง้ แต่ 100,000 บาท
ถึ ง 1,000,000 บาท (ตามที่ ธ นาคารกาหนดตามประกาศอัต ราดอกเบี ย้ )
ผู้ฝากรั ก ษายอดฝากตามระยะเวลาที่ ธ นาคารกาหนดในขณะที่ เ ปิ ดบัญ ชี นัน้
การคานวณจ่ า ยดอกเบี ย้ บัญ ชี อ อมทรั พ ย์ เ พิ่ ม ค่า ทัน ใจ
ตัวอย่ าง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มค่ าทันใจ เปิ ดบัญชีขนั ้ ต่าตามยอดเงินฝากที่ธนาคารกาหนด 100,000 บาท
ยอดเงินฝาก
อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
การจ่ ายดอกเบีย้

อ้ างอิงตามประกาศ อัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก (ครัง้ ที่ 7/2559) เริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2559
100,000 บาท
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท
(ยอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ต้องคงไว้ )

1.80%

0.70 %

จ่ายดอกเบี ้ย ณ วันที่เปิ ดบัญชี

จ่ายดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขออมทรัพย์ปกติ

(กรณีฝากด้ วยเช็คจะได้ รับดอกเบี ้ยในวันที่ทราบผลการเรี ยกเก็บเช็ค)

การคานวณดอกเบีย้




(ยอดเงินฝากตามเงื่อนไข x อัตราดอกเบี ้ยตามประกาศ x
ระยะเวลารักษายอดเงินฝาก (เดือน)) / 12

(ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 100,000 บาท ณ สิ ้นวัน x อัตราดอกเบี ้ย
ตามประกาศ x ระยะเวลาการฝากจริ ง (วัน)) / 365

การหักภาษี ณ ที่จ่ายธนาคารคานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี ้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
วิธีการจ่ ายดอกเบีย้ : ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบีย้ จ่ ายจากยอดเงินฝากตามเงื่อนไข โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่ อไปนี ้
 รับดอกเบี ้ยเข้ า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจของผู้ฝาก หรื อ บัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ / กระแสรายวันเพิ่มค่า ของผู้ฝาก
(บัญชีรับโอนต้ องเป็ นชื่อบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เท่านัน้ )
 รับดอกเบี ้ยเป็ นแคชเชียร์ เช็คสัง่ จ่าย ตามชื่อของผู้ฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ
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การเปิ ดบัญชี / ฝากเงิน :
 สามารถเปิ ดบัญชีได้ ด้วยเงินสด, เงินโอน, เช็คทุกประเภท
 สามารถฝากเงิ น เพิ่ ม ได้ จ ากยอดเงิ น ฝากที่ ก าหนด ตามเงื่ อ นไขโดยธนาคารแยกการค านวณดอกเบี ย
้ ส่ ว นที่ ฝ ากเพิ่ ม
ในอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไป และสามารถทารายการฝากได้ ทกุ สาขาของธนาคาร
 การถอนเงิน :
 ผู้ฝากสามารถถอนเงิ น สาหรั บส่ว นที่เกิ น จากยอดเงิ นฝากที่ต้อ งคงยอดฝากไว้ ตามเงื่ อนไข ผ่า นเคาน์ เ ตอร์ ธนาคารทุกสาขา
ตามวันทาการธนาคารได้
 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ไม่สามารถใช้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์บต
ั ร ATM ของธนาคารได้
 เมื่อครบระยะเวลาการรั กษายอดฝากตามที่ธนาคารกาหนด :
 สาหรับเงินฝากที่ให้ คงไว้ ผ้ ฝ
ู ากจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศอัตราดอกเบี ้ยธนาคาร ณ ขณะนัน้ หรื อ
อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจต่อเนื่อง โดยธนาคารจะนา
ฝากต่อให้ อตั โนมัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาการรักษายอดฝากที่ธนาคารกาหนดในประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก
 การปิ ดบัญชี :
 ผู้ฝากต้ องปิ ดบัญชีที่สาขาที่เปิ ดบัญชี และต้ องดาเนินการปิ ดบัญชีด้วยตนเอง เท่ านัน
้
3. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีค่าบริการอะไรบ้ าง


ค่าบริ การที่เรี ยกเก็บมีรายละเอียดตามประกาศ ดังนี ้
 ค่ารักษาบัญชี ตามประกาศธนาคาร เรื่ อง ค่าบริ การต่างๆ รวมทังเบี
้ ้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สนิ เชื่อและบริ การอื่นๆ
 ค่าธรรมเนียมปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน และค่าบริ การอื่ๆ (ถ้ ามี) ตามประกาศธนาคาร เรื่ อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริ การอื่นๆ
4. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีข้อกาหนดและอาจทาให้ ท่านมีภาระหน้ าที่อะไรบ้ าง


ผู้ฝากต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการฝากเงินที่ผ้ ฝู ากตกลงไว้ กบั ธนาคาร ซึ่งหมายรวมถึงการรักษายอดเงินฝากและระยะเวลาการฝาก
ตามเงื่อนไข จึงจะได้ รับดอกเบี ้ยตามประกาศอัตราดอกเบี ้ยที่ธนาคารประกาศใช้ อยู่ ณ ขณะนัน้
 ธนาคารมีสท
ิ ธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อเงินอื่นใดของผู้ฝากที่มีอยูก่ บั ธนาคาร เพื่อชาระหนี ้คงค้ างที่ผ้ ฝู ากมีอยูก่ บั ธนาคาร
 ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายจากดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารจะหักภาษี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
5. อะไรจะเกิดขึน้ หากผู้ฝาก ถอนเงินก่ อนครบกาหนด


กรณีผ้ ูฝากถอนเงิ นฝากทัง้ หมด หรื อ บางส่วน ทาให้ ยอดเงินฝากในบัญชี ต่ากว่ายอดเงิ นฝากที่ต้องคงไว้ และยังไม่ครบกาหนด
ระยะเวลาการรักษายอดตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยให้ ผ้ ฝู ากตามระยะเวลาที่ฝากจริ งในอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออม
ทรัพย์ทวั่ ไปตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลกู ค้ าผิดเงื่อนไข และธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรี ยกคืนดอกเบี ้ยจ่ายในส่วนที่ธนาคาร
จ่ายเกินไปโดยหักจากเงินต้ นที่ผ้ ฝู ากฝากไว้ กบั ธนาคาร
6. ผู้ฝากมีทางเลือกอะไรบ้ างเมื่อเงินฝากจานวนนีค้ รบกาหนด




กรณีผ้ ฝู าก ไม่ มี ความประสงค์ จะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากตามเงื่อนไข และผู้ฝาก
เข้ าเกณฑ์การรับฝากต่อเนื่องตามประกาศธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารมีโครงการขยายเวลาการรับฝากบัญชีเงินดังกล่าว บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจของผู้ฝากจะถูกรับฝากต่อโดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ระยะเวลาการรับฝาก เงื่อนไขและข้ อกาหนด ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศธนาคาร ณ ขณะนัน้
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หมายเหตุ กรณี ผู้ฝ ากไม่ เ ข้าเกณฑ์ การรับ ฝากต่อ เนื ่อ งตามประกาศธนาคาร ธนาคารจะดาเนิ น การเปลี ่ยนสถานะบัญ ชี ข องผู้ฝ ากเป็ น
บัญชีออมทรัพย์ โดยอัตโนมัติ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้ผฝู้ ากด้วยอัตราดอกเบีย้ เงิ นฝากออมทรัพย์ ทวั่ ไปทีธ่ นาคารบังคับใช้อยู่ ณ ขณะนัน้

กรณี ผ้ ฝู าก มี ความประสงค์ จะปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรั พย์เพิ่มค่าทันใจ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากตามเงื่ อนไข ผู้ฝาก
สามารถถอนปิ ดบัญ ชี หรื อ ถอนเพื่อ ฝากต่อ ในบัญ ชี ป ระเภทอื่ น ของธนาคาร ทัง้ นี ้ ผู้ฝากต้ อ งด าเนิ น การถอนปิ ดบัญชี ที่ สาขา
ที่เปิ ดบัญชี และต้ องดาเนินการด้ วยตนเองเท่านัน้
7. ผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้ าง





ผู้ฝากควรคานึงถึงความต้ องการใช้ เงินตามระหว่างระยะเวลาที่ผ้ ฝู ากเลือกฝาก เนื่องจากอาจมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินฝากจานวนนี ้
และบัญชีเงินฝากนี ้ มีรายละเอียดและเงื่อนไขในการถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝากที่กาหนดตามที่ระบุในข้ อ 5
ผู้ฝากควรตระหนักว่าในกรณี ที่สถาบันการเงินถูกปิ ดกิจการ เงิ นฝากของผู้ฝากจะได้ รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงิ นฝาก
ตามจานวนเงินฝากทังหมดรวมดอกเบี
้
้ยเมื่อนับรวมกันทุกบัญชีที่มีอยูก่ บั สถาบันการเงินแห่งนี ้ ตามจานวนที่กาหนดไว้ 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
8. ผู้ฝากควรทาอย่ างไร หากรายละเอียดในการติดต่ อของท่ านเปลี่ยนแปลง


ผู้ฝากควรแจ้ งรายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงให้ สถาบันการเงินทราบทันทีทาง :
สาขา........................................................................... หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
หมายเลขแฟ็ กซ์.............................................................. เพื่อให้ การสือ่ สารข้ อมูลกับผู้ฝากเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
9. ผู้ฝากสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นีห้ รือติดต่ อกับสถาบันการเงินได้ อย่ างไร


หากผู้ฝากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้ฝากสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tcrbank.com สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
ศูนย์บริ การข้ อมูลของธนาคาร โทร. 0-2697-5454 รวมทังสาขาของธนาคารทุ
้
กสาขา
10. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เงินฝาก






บัญชีเงินฝากประจา ระยะเวลา 3 - 36 เดือน
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลา 24 เดือน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ
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