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 Sales Sheet บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ  รักษายอดฝาก 12 เดือน 
ช่ือผลิตภัณฑ์ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

วันท่ีแก้ไขข้อมูลล่าสุด 

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ  รักษายอดฝาก 12 เดือน  
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 

1 มกราคม 2562 
เงื่อนไข รายละเอียด 

เปิดบญัชีขัน้ต ่ำ (บำท) เปิดบญัชีขัน้ต ่ำตำมยอดฝำกที่ธนำคำรก ำหนด ตัง้แต ่100,000 บำท ถึง 1,000,000 บำท 
อตัรำดอกเบีย้ตอ่ปี (%ตอ่ปี) 1.80% ตอ่ปี   

(ให้อ้ำงอิงประกำศอตัรำดอกเบีย้ของธนำคำรฉบบัลำ่สดุ  ข้อมลูอตัรำดอกเบีย้ลำ่สดุดไูด้ที่ http://www.tcrbank.com) 

รำยละเอียดอตัรำดอกเบีย้ น้อยกวำ่  ยอดเงินท่ีเปิดบญัชี  = 0.70% ตอ่ปี    เช่น    น้อยกวำ่ 100,000 บำท      =  0.70% ตอ่ปี   
เทำ่กบั     ยอดเงินท่ีเปิดบญัชี  = 1.80% ตอ่ปี              เทำ่กบั   100,000 บำท      =  1.80% ตอ่ปี   
สว่นท่ีเกิน ยอดเงินท่ีเปิดบญัชี  =  0.70% ตอ่ปี            สว่นท่ีเกิน  100,000 บำท   =  0.70% ตอ่ปี     

ตวัอยำ่งกำรค ำนวณดอกเบีย้  ส ำหรับยอดฝำกที่ต้องคงยอดฝำก รับดอกเบีย้ ณ วนัฝำก   
 

        จ านวนดอกเบีย้ที่ได้รับ = ยอดเงินฝาก x อัตราดอกเบีย้ตามประกาศ x ระยะเวลารักษายอดฝาก (เดือน)  
  

 ส ำหรับสว่นท่ีฝำกเพิ่ม ได้รับอตัรำดอกเบีย้ออมทรัพย์ตำมประกำศ ทัง้จ ำนวน                                 

ระยะเวลำจ่ำยดอกเบีย้ จ่ำยดอกเบีย้ ณ วนัท่ีเปิดบญัชี (กรณีฝำกเงินสด) กรณีฝำกด้วยเช็คจะได้รับดอกเบีย้เมื่อทรำบผลเรียกเก็บแล้ว 
รำยกำรสง่เสริมกำรขำยเนื่องใน
โอกำสฉลองเทศกำลปีใหม ่และ
ธนำคำรเปิดท ำกำรครบรอบ 12 ปี  
 

  

รายการส่งเสริมการขายเน่ืองในโอกาสฉลองเทศกาลปีใหม่  และธนาคารเปิดท าการครบรอบ 12 ปี  
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562  รับ Gift Vouchers ห้างสรรพสินค้าช้ันน า โดยมี
เงือ่นไขในการรับ Gift Vouchers ดังน้ี    
 ส ำหรับผู้ฝำกที่เปิดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์เพิ่มค่ำทนัใจ หรือ ผู้ฝำกที่มีบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์เพิ่มค่ำ

ทันใจที่ครบก ำหนด และได้รับกำรฝำกต่ออัตโนมัติจำกธนำคำร ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึง                
28 กมุภำพนัธ์ 2562 

 จ ำนวนเงินเปิดบัญชี หรือ จ ำนวนเงินครบก ำหนดขัน้ต ่ำ ตัง้แต่ 100,000 บำท ถึง 1,000,000 บำท           
รับ Gift Vouchers มลูคำ่ 100 - 1,000 บำท โดยคิดเป็นอตัรำดอกเบีย้รำยปี (Annual Percentage Rate) 
ที่ผู้ ฝำกได้รับเพิ่มร้อยละ 0.10 ต่อปี  ซึ่งค ำนวณจำกยอดเงินฝำก 100,000 บำท ถึง 1,000,000 บำท           
เป็นระยะเวลำ 1 ปี 

 ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิเรียกคืน Gift Vouchers หำกผู้ ฝำกถอนเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนจนท ำให้
จ ำนวนเงินฝำกในบญัชีต ่ำกวำ่จ ำนวนเงินฝำกตำมเง่ือนไขที่ต้องคงไว้ และไมเ่ป็นไปตำมระยะเวลำรักษำ
ยอดฝำกที่ธนำคำรก ำหนด 

 ผู้ฝำกที่มีบญัชีเงินฝำกที่ครบก ำหนดสำมำรถน ำสมุดคู่ฝำกมำติดต่อขอรับ Gift Vouchers ที่สำขำของ
ธนำคำรที่ท่ำนเปิดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์เพิ่มค่ำทนัใจ ได้ตัง้แต่วนัที่ 2 มกรำคม 2562 ถึง 31 มีนำคม 
2562 หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วธนำคำรถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิในกำรรับ Gift Vouchers  

เง่ือนไขหลกั  ประเภทผู้ฝำกเงินบคุคลธรรมดำ เปิดบญัชีในนำมบคุคลเดียวเทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถเปิดบญัชีร่วม และ/หรือ  
 ผู้ฝำก 1 รำย สำมำรถเปิดบญัชีในกลุม่เงินฝำกออมทรัพย์เพิ่มค่ำทนัใจทกุประเภท โดยยอดฝำกรวมต่อรำย 

(เฉพำะเงินต้น) ไมเ่กิน 1,000,000 บำท หรือ ดอกเบีย้รับลว่งหน้ำที่ได้รับตอ่ปีไมเ่กิน 19,000 บำท 
 คงยอดเงินฝำกตำมจ ำนวนและตำมระยะเวลำที่ธนำคำรก ำหนด 
 ไมส่ำมำรถใช้ร่วมกบับตัร ATM ได้ 
 เมื่อครบระยะเวลำรักษำยอดฝำก จะได้รับอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกออมทรัพย์ตำมประกำศ หรือหำกเข้ำเง่ือนไข 

ของธนำคำร ธนำคำรจะรับฝำกตอ่อตัโนมตัิให้ด้วยอตัรำดอกเบีย้ออมทรัพย์เพิ่มคำ่ทนัใจ ณ ขณะนัน้ 
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เง่ือนไขกำรฝำก / ถอน / โอน /  
สทิธิประโยชน์และเง่ือนไขอื่น 

 ฝำกเพิ่มจำกยอดเงินฝำกที่ต้องคงยอดฝำกไว้ ได้รับอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับยอดเงินฝำกส่วนเพิ่มในอตัรำ
ดอกเบีย้เงินฝำกออมทรัพย์ตำมประกำศ ณ ขณะนัน้ 

 ถอนเงินจำกสว่นท่ีฝำกเพิ่มได้  
 กรณีถอนเงินทัง้หมดหรือ บำงส่วนจนท ำให้ยอดเงินฝำกคงเหลือน้อยกว่ำยอดขัน้ต ่ำที่เปิดบัญชีก่อน

ระยะเวลำที่ก ำหนด  จะได้รับเป็นอตัรำดอกเบีย้ออมทรัพย์ตำมประกำศ และส ำหรับดอกเบีย้ที่ธนำคำร
จ่ำยไปก่อนหน้ำ ธนำคำรจะหกัคืนจำกเงินต้นท่ีฝำกไว้กบัธนำคำร  

 หำกดอกเบีย้ออมทรัพย์รวมทุกบัญชีตำมประกำศสรรพำกรเก่ียวกับภำษีเงินได้  (ฉบับที่ 55) ก ำหนด 
รวมกนัทัง้สิน้เกินกว่ำ 20,000 บำท ตลอดปีภำษี ผู้ฝำกมีหน้ำที่ต้องช ำระค่ำภำษีเงินได้ส ำหรับดอกเบีย้ 
เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ตำมกฎหมำยทกุประกำร 

คำ่รักษำบญัชี  เมื่อครบระยะเวลำรักษำยอดฝำก และยอดคงเหลือในบญัชีต ่ำกวำ่ 500 บำท ไมม่ีรำยกำรเคลื่อนไหวทำง

บญัชีติดตอ่กนัตัง้แต ่1 ปี ธนำคำรจะคิดคำ่ธรรมเนียมรักษำบญัชี 50 บำทตอ่เดือน 

ช่องทำงในกำรติดตอ่ผู้ให้บริกำร   สำขำของธนำคำร  หรือ  Contact Call Center  02-697-5454  หรือ  www.tcrbank.com 
ข้อควรระวงั  ปิดบญัชีภำยใน 1 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีเปิดบญัชี คิดคำ่ธรรมเนียม 100 บำท ตอ่บญัชี 
กำรคุ้มครองเงินฝำก  ผลิตภัณฑ์เงินฝำกนีไ้ด้รับควำมคุ้มครองจำกสถำบันคุ้มครองเงินฝำก  ต่อรำยผู้ ฝำกตำมจ ำนวนที่ได้

ก ำหนดไว้ในกฎหมำย    
เง่ือนไขอื่นๆเป็นไปตำมประกำศอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกของธนำคำร 


