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บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
เงินฝากปลอดภาษี

เงื่อนไข

รายละเอียด

เปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่า (บาท)
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี (%ต่อปี )
รายละเอียดอัตราดอกเบี ้ย
การคานวณดอกเบี ้ย

1,000 - 16,500 บาท (ฝากต่อเดือนตามจานวนเงินที่เปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่า)
2.15% ต่อปี (ให้ อ้างอิงประกาศอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารฉบับล่าสุด ข้ อมูลอัตราดอกเบี ้ยล่าสุดดูได้ ที่ http://www.tcrbank.com)
1,000 - 16,500 บาท : 2.15 % ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
คานวณดอกเบี ้ยเป็ นรายวัน (แบบไม่ทบต้ น) และนาเข้ าบัญชีให้ ในวันที่ครบกาหนดหรือเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการฝาก หลังจาก
นันจะคิ
้ ดอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ (หักภาษีดอกเบี ้ย ณ ที่จ่าย)

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี ้ย
เงื่อนไขหลัก

จ่ายดอกเบี ้ยเมื่อครบกาหนดหรือเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการฝาก
 ผู้ฝาก 1 ราย เปิ ดได้ เพียง 1 บัญชี ผู้ฝากสามารถเปิ ดบัญชีประเภทปลอดภาษี ทกุ ระยะเวลาฝากที่ได้ รับยกเว้ นภาษี
ดอกเบี ้ยเงินฝากได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน้ (รวมกันทุกธนาคาร)
 ฝากด้ วยยอดฝากที่หเท่ากันทุกเดือน เป็ นระยะเวลา 36 เดือน ติดต่อกัน และขาดฝากได้ ไม่เกิน 2 งวด และนาฝากให้ ครบ
36 งวดภายในในระยะเวลาที่ฝาก ผู้ฝากจึงจะได้ รับการยกเว้ นภาษีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 จานวนเงินเปิ ดบัญชีขนต
ั ้ ่าและฝากต่อเดือนตังแต่
้ 1,000 - 16,500 บาท
 ต้ อ งน าฝากด้ ว ยจ านวนเงิ น เท่ า กับ ที่ เ ปิ ด บัญ ชี เ ป็ น ระยะเวลาติ ด ต่ อ กัน จนกว่ า จะครบ 36 งวด ภายในระยะเวลา
36 เดือน หรือที่ธนาคารเลื่อนงวดการฝากให้ อีก
 ฝากได้ ทกุ วันทาการของธนาคารภายในเดือนนันๆ
้
 ฝาก / โอนเงินผ่านช่องทางสาขา หรื อ ขอใช้ บริ การฝากผ่านไปรษณีย์ไทยทุกสาขา (ด้ วยบัตรฝากเงินทันใจสาหรับยอดฝาก
เดือนละ 5,000 บาทขึ ้นไป ฟรี คา่ ธรรมเนียมการนาฝาก)
 ฝากล่าช้ าได้ ไม่เกิน 2 งวด นาเงินฝากให้ ครบ 36 งวด ภายในระยะเวลา 36 เดือน หรื อระยะเวลาที่ธนาคารขยายงวดการฝากให้
อีก ได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ดอกเบี ้ยเงินฝากหัก ณ ที่จ่าย
 ฝากล่าช้ าเกิน 2 งวด นาเงินฝากให้ ครบ 36 งวด ภายในระยะเวลา 36 เดือน หรื อระยะเวลาที่ธนาคารขยายงวดการฝากให้ อีกได้ รับอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากปลอดภาษี แต่ไม่ได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ ดอกเบี ้ยเงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
 ปิ ดบัญชี ก่อนครบกาหนดจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงิ นฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิ ดบัญชี และไม่ได้ รับ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย เว้ นแต่เป็ นการปิ ดบัญชีก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เปิ ดบัญชี ธนาคารไม่จ่าย
ดอกเบี ้ย
 ปิ ดบัญชีที่สาขาเปิ ดบัญชีเท่านัน้
ไม่มี
 ผู้ฝากสามารถเปิ ดบัญชีฝากปลอดภาษี ได้ เพียงบัญชีเดียวเท่านันซึ
้ ง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สรรพากร
 ขาดฝากเกินกว่า 2 ครัง้ ไม่รับการยกเว้ นภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 การทาธุรกรรมข้ ามเขต ข้ ามผู้ให้ บริ การ อาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิ่มเติม
 ผลิตภัณฑ์เงินฝากนี ้ได้ รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ต่อรายผู้ฝากตามจานวนที่ได้ กาหนดไว้ ใน
กฎหมาย
 Call Center โทร. 02-697-5454 หรื อ สาขาของธนาคาร หรื อ www.tcrbank.com

เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน /
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

ค่ารักษาบัญชี
ข้ อควรระวัง

การคุ้มครองเงินฝาก
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้ บริการ
การแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การให้ บริการที่สาคัญ

 ธนาคารจะปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สาขาของธนาคาร และเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ www.tcrbank.com
 เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคาร
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