
ประเภทเงนิฝาก
อตัราดอกเบีย้

(ตอ่ปี) *
ลกัษณะเงนิฝาก เปิดบญัชขี ัน้ต า่ การจา่ยดอกเบีย้ เงนิฝากไมเ่คลือ่นไหว

กระแสรายวนั 0.00%  - บญัชกีระแสรายวนัทีใ่ชห้มนุเวยีน ทีม่คีวามสะดวกใช ้

เชค็ในการเบกิถอน หรอืสัง่จา่ย

 - สามารถใชร้ว่มกับบตัร ATM ได ้(เฉพาะผูฝ้ากบคุคล

เทา่นัน้)

10,000 บาท 

หรอืตามที่

ธนาคารก าหนด

 - ไมจ่า่ยดอกเบีย้  - ไมม่รีายการเคลือ่นไหวทางบญัชี

ตดิตอ่กันตัง้แต ่1 ปี ธนาคารจะท าการ

สง่จดหมายแจง้บญัชไีมเ่คลือ่นไหว 

เพือ่ให ้ ผูฝ้ากท าการตดิตอ่ธนาคาร

กระแสรายวนัเพิม่คา่ 0.25% - 0.75%  - บญัชกีระแสรายวนัทีใ่หด้อกเบีย้เหมอืนบญัชอีอมทรัพย์ 

 - ใชเ้ป็นบญัชหีมนุเวยีน ทีม่คีวามสะดวก ใชเ้ชค็ในการ

เบกิถอน หรอืสัง่จา่ย

 - สามารถใชร้ว่มกับบตัร ATM ได ้(เฉพาะผูฝ้ากบคุคล

เทา่นัน้)

10,000 บาท  - จา่ยดอกเบีย้รายเดอืน

 - ค านวณดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืในบญัชทีกุ

สิน้วนัจนถงึวนัสิน้เดอืน และผูฝ้ากไดรั้บดอกเบีย้

ในวนัถัดไป

 - การค านวณดอกเบีย้แบบทัง้จ านวนตามระดบั

ยอดคงเหลอืเงนิฝาก ณ สิน้วนั

 - ไมม่รีายการเคลือ่นไหวทางบญัชี

ตดิตอ่กันตัง้แต ่1 ปี ธนาคารจะท าการ

สง่จดหมายแจง้บญัชไีมเ่คลือ่นไหว 

เพือ่ให ้  ผูฝ้ากท าการตดิตอ่ธนาคาร

ออมทรพัย์ 0.70%  - บญัชเีงนิฝากออมทรัพยป์ระเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม

 - ผลตอบแทนคอ่นขา้งต า่

 - สามารถใชร้ว่มกับบตัร ATM ได ้

 500 บาท  - จา่ยดอกเบีย้ทกุงวด 6 เดอืนโดยค านวณ

ดอกเบีย้ถงึศกุรส์ปัดาหท์ี่ 2 ของเดอืนม.ิย.

และธ.ค. ทกุปีซึง่ผูฝ้ากจะรับดอกเบีย้ในวนัถัดไป

 - ไมเ่คลือ่นไหวรายการทางบญัชี

ตดิตอ่กันตัง้แต ่1 ปี และมยีอดต า่กวา่   

  500 บาท จะถูกเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

รักษาบญัชเีดอืนละ 50 บาท

เงนิฝากพืน้ฐาน 0.70%  - บญัชเีงนิฝากออมทรัพยป์ระเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม

 - ใหบ้รกิารแกก่ลุม่ผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแหง่รัฐและกลุม่

ผูส้งูอาย ุ

 - ผลตอบแทนคอ่นขา้งต า่

 - สามารถใชร้ว่มกับบตัร ATM ได ้ไมค่ดิธรรมแรกเขา้ 

คา่ธรรมเนยีมรายปี คา่ธรรมเนยีมออกบตัรใหมก่รณีบตัร

หมดอายุ

 - ไมม่คีา่รักษาบญัชเีงนิฝาก จนกวา่บญัชเีงนิฝากพืน้ฐาน

จะถูกปรับสถานะเป็นบญัชเีงนิฝากออมทรัพยท่ั์วไปของ

ธนาคาร (ออมทรัพยอ์ัตราดอกเบีย้ต า่สดุ ประเภทผูฝ้าก

บคุคลธรรมดา)

ไมก่ าหนด  - จา่ยดอกเบีย้ทกุงวด 6 เดอืนโดยค านวณ

ดอกเบีย้ถงึศกุรส์ปัดาหท์ี่ 2 ของเดอืนม.ิย.

และธ.ค. ทกุปีซึง่ผูฝ้ากจะรับดอกเบีย้ในวนัถัดไป

 - ไมเ่คลือ่นไหวรายการทางบญัชี

ตดิตอ่กันตัง้แต ่2 ปี บญัชจีะถูกปรับ

เป็นบญัชอีอมทรัพยท่ั์วไปของธนาคาร 

(ออมทรัพยอ์ัตราดอกเบีย้ต า่สดุ  

ประเภทผูฝ้ากบคุคลธรรมดา) โดย

ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไม่

นอ้ยกวา่ 30 วนั และหากไมเ่คลือ่นไหว

บญัชตีอ่อกีเป็นระยะเวลา 1 ปี (นับรวม 

3 ปี) และมยีอดต า่กวา่ 500 บาท จะถูก

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมรักษาบญัชเีดอืน

ละ 50 บาท

ออมทรพัย ์Plus Account

 One

0.70% - 1.00%  - บญัชเีงนิฝากออมทรัพยป์ระเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม

 - ผลตอบแทนคอ่นขา้งสงู

 - สามารถใชร้ว่มกับบตัร ATM ได ้

 5,000 บาท  - จา่ยดอกเบีย้รายเดอืน

 - ค านวณดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืในบญัชทีกุ

สิน้วนัจนถงึวนัที ่25 ของทกุเดอืนและผูฝ้ากไดรั้บ

ดอกเบีย้ในวนัถัดไป

 - การค านวณดอกเบีย้แบบทัง้จ านวนตามระดบั

ยอดคงเหลอืเงนิฝาก ณ สิน้วนั

 - ไมเ่คลือ่นไหวรายการทางบญัชี

ตดิตอ่กันตัง้แต ่1 ปี และมยีอดต า่กวา่   

  500 บาท จะถูกเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

รักษาบญัชเีดอืนละ 50 บาท

ออมทรพัย ์Plus Hi 0.70%  -1.18% 

 (เฉลีย่)

 - บญัชเีงนิฝากออมทรัพยป์ระเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม

 - ผลตอบแทนคอ่นขา้งสงู

 - ผูฝ้ากสามารเปิดไดร้ายละ 1 บญัชเีทา่นัน้ 

 - สามารถใชร้ว่มกับบตัร ATM ได ้

5,000 บาท  - จา่ยดอกเบีย้รายเดอืน

 - ค านวณดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืใน

บญัชทีกุสิน้วนัจนถงึวนัที่ 25 ของทกุ

เดอืนและผูฝ้ากไดรั้บดอกเบีย้ในวนัถัดไป

 - การค านวณดอกเบีย้แบบกา้วหนา้ตาม

ระดบัยอดเงนิฝากคงเหลอื ณ สิน้วนั

 - ไมเ่คลือ่นไหวรายการทางบญัชี

ตดิตอ่กันตัง้แต ่1 ปี และมยีอดต า่กวา่   

    500 บาท จะถูกเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมรักษาบญัชเีดอืนละ 50 

บาท

ออมทรพัยเ์พิม่คา่พเิศษ 0.70% - 1.50%  - บญัชเีงนิฝากออมทรัพยป์ระเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม

 - ผลตอบแทนสงู

 - ผูฝ้ากสามารเปิดไดร้ายละ 1 บญัชเีทา่นัน้

 - สามารถใชร้ว่มกับบตัร ATM ได ้

 - ไมส่ามารถใชเ้ป็นบญัชรัีบโอนดอกเบีย้จากบญัชฝีาก

ประจ าไดท้กุประเภท

 - งดใหบ้รกิารเปิดบญัชกีับผูฝ้ากรายใหม่ (New CIF) และ

ผูฝ้ากทีไ่มเ่คยมบีญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์พิม่พเิศษ

100,000 บาท  - จา่ยดอกเบีย้รายเดอืน

 - ค านวณดอกเบีย้จากยอดคงเหลอื

ในบญัชทีกุสิน้วนัจนถงึวนัที่ 25 ของทกุ

เดอืนและผูฝ้ากไดรั้บดอกเบีย้ในวนัถัดไป

 - การค านวณดอกเบีย้แบบทัง้จ านวน

และกา้วหนา้ ตามระดบัยอดเงนิฝาก

คงเหลอื ณ สิน้วนั

 - ไมเ่คลือ่นไหวรายการทางบญัชี

ตดิตอ่กันตัง้แต ่1 ปี และมยีอดต า่กวา่   

  500 บาท จะถูกเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

รักษาบญัชเีดอืนละ 50 บาท

วนัทีแ่กไ้ขขอ้มลูลา่สดุ 15 พฤศจกิายน 2561 

เปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑเ์งนิฝาก  (Product catalog)

กลุม่เงนิฝากกระแสรายวนั : แบบเงนิฝากทีไ่มม่กี าหนดระยะเวลา

กลุม่เงนิฝากออมทรพัย ์: แบบเงนิฝากทีไ่มม่กี าหนดระยะเวลา

การถอนเงนิ

 - ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ในการถอนเงนิ

 - ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ในการถอนเงนิ

 - ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ในการถอนเงนิ

 - ถอนปิดบญัชภีายใน 1 เดอืน นับตัง้แตว่นัทเีปิดบญัช  ีธนาคารจะ

คดิคา่ธรรมเนยีมตามประกาศธนาคาร

 - ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ในการถอนเงนิ

 - ถอนปิดบญัชภีายใน 1 เดอืน นับตัง้แตว่นัทเีปิดบญัช  ีธนาคารจะ

คดิคา่ธรรมเนยีมตามประกาศธนาคาร

 - ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ในการถอนเงนิ

 - ถอนปิดบญัชภีายใน 1 เดอืน นับตัง้แตว่นัทเีปิดบญัช  ีธนาคารจะ

คดิคา่ธรรมเนยีมตามประกาศธนาคาร

 - ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ในการถอนเงนิ

 - ถอนปิดบญัชภีายใน 1 เดอืน นับตัง้แตว่นัทเีปิดบญัช  ีธนาคารจะ

คดิคา่ธรรมเนยีมตามประกาศธนาคาร

 - ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ในการถอนเงนิ

 - ถอนปิดบญัชภีายใน 1 เดอืน นับตัง้แตว่นัทเีปิดบญัช  ีไมค่ดิ

คา่ธรรมเนยีม



ประเภทเงนิฝาก
อตัราดอกเบีย้

(ตอ่ปี) *
ลกัษณะเงนิฝาก เปิดบญัชขี ัน้ต า่ การจา่ยดอกเบีย้

ถอนเงนิฝากกอ่นครบ

ก าหนดหรอืการถอนเงนิ
เมือ่ครบก าหนด เงนิฝากไมเ่คลือ่นไหว

 - บญัชเีงนิฝากออมทรัพยป์ระเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถาม

 - ผลตอบแทนสงู 

 - ตอ้งคงยอดเงนิฝากไวต้ามระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด

 - ผูฝ้าก 1 ราย สามารถเปิดบญัชใีนกลุม่เงนิฝากออม

ทรัพยเ์พิม่คา่ทันใจทกุประเภทโดยยอดฝากรวมตอ่ราย 

(เฉพาะเงนิตน้)ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท หรอื ดอกเบีย้รับ

ลว่งหนา้ทีไ่ดรั้บตอ่ปีไมเ่กนิ 19,000 บาท

 - ไมส่ามารถใชร้ว่มกับบตัร ATM ได ้

 - รายการสง่เสรมิการขายฉลองเทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่ 

ตอ้นรับปีใหม ่ส าหรับผูฝ้ากรายใหม ่(New CIF)  

 - เปิดบญัชอีอมทรัพยเ์พิม่คา่ทันใจ ตัง้แตย่อดฝาก 

500,000 บาท  - 1 ลบ. ตัง้แตว่นัที ่15 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2561 

รับ Gift Vouchers หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า โดยมเีงือ่นไขใน

การรับ GiftVouchers ดงันี้

 - ส าหรับผูฝ้ากรายใหม ่ (New CIF) ทีไ่มเ่คยมบีญัชี

เงนิฝากใดๆ กับธนาคารอยูก่อ่น 

- ยอดเปิดบญัช ี500,000 บาท -  900,000 บาท      

รับ Gift Vouchers มลูคา่ 500 บาท 
โดยคดิเป็นอัตราดอกเบีย้รายปี (Annual Percentage Rate) 

ทีผู่ฝ้ากไดรั้บเพิม่ รอ้ยละ 0.056 – 0.10 ตอ่ปี ซึง่ค านวณจากยอดเงนิฝาก 

500,000 บาท - 900,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี

 - ยอดเปิดบญัช ี1,000,000 บาท รับ Gift  Vouchers มลูคา่

 1,000 บาท 
โดยคดิเป็นอัตราดอกเบีย้รายปี (Annual Percentage Rate) 

ทีผู่ฝ้ากไดรั้บเพิม่รอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ซึง่ค านวณจากยอดเงนิฝาก 

1,000,000 บาท  เป็นระยะเวลา 1 ปี

 - ธนาคารสงวนสทิธิม์อบ Grit Vouchers  

(หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า)  1 สทิธิ ์ ตอ่ 1 บญัช ีตอ่ผูฝ้าก 

1 ราย ตลอดระยะเวลาโครงการ 

 - ธนาคารจะจัดสง่ Gift Vouchers (หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า)

 ภายในวนัที ่31 ม.ค. 2562  ส าหรับบญัชทีีย่ังเปิดอยูเ่ทา่นัน้

 - เมือ่คงยอดฝากตาม

ระยะเวลารักษายอดฝากที่

ธนาคารก าหนดจะไดรั้บอัตรา

ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์

ตามประกาศธนาคาร หรอื

อัตราดอกเบีย้เงนิฝากออม

ทรัพยเ์พิม่คา่ทันใจอืน่ใดเมือ่

ธนาคารมโีครงการเงนิฝาก

ออมทรัพยเ์พิม่คา่ทันใจฝาก

ตอ่เนือ่อัตโนมัตติาม

ระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนด

 - ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ในการถอน

เงนิ(เฉพาะสว่นเกนิทีไ่มต่อ้งคง

ยอดฝาก)

 - ถอนปิดบญัชภีายใน 1 เดอืน 

นับตัง้แตว่นัทเีปิดบญัชี ธนาคารจะ

คดิคา่ธรรมเนยีมตามประกาศ

ธนาคาร

 - จา่ยดอกเบีย้ลว่งหนา้ ณ วนัฝากเงนิ 

(กรณีทีฝ่ากดว้ยเงนิสดเทา่นัน้)

 - ไมเ่คลือ่นไหวรายการทางบญัชี

ตดิตอ่กันตัง้แต ่1 ปี และมยีอดต า่กวา่   

 500 บาท จะถูกเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

รักษาบญัช ีเดอืนละ 50 บาท (เริม่นับ

หลงัจากครบระยะเวลารักษายอดฝาก

และไดรั้บอัตราดอกเบีย้เงนิฝากออม

ทรัพยป์กต)ิ

100,000 บาท 

และสงูสดุ

ตามทีธ่นาคารก าหนด

0.70% - 1.80%ออมทรพัยเ์พิม่คา่ทนัใจ

วนัทีแ่กไ้ขขอ้มลูลา่สดุ 15 พฤศจกิายน 2561 

เปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑเ์งนิฝาก  (Product catalog)

กลุม่เงนิฝากออมทรพัย ์: แบบเงนิฝากทีม่กี าหนดระยะเวลา



ประเภทเงนิฝาก
อตัราดอกเบีย้

(ตอ่ปี) *
ลกัษณะเงนิฝาก เปิดบญัชขี ัน้ต า่ การจา่ยดอกเบีย้ เงนิฝากไมเ่คลือ่นไหว

ฝากประจ า 

ระยะเวลาฝาก  3 - 36 

เดอืน

1.40% - 2.00%  - บญัชเีงนิฝากประจ าทีม่กี าหนดระยะเวลาฝาก

 - ผลตอนแทนทสีงูและแน่นอน

 - เปิดบญัช/ีน าฝากเพิม่ไดเ้ฉพาะระยะเวลาฝากตัง้แต่     

12 - 36 เดอืน 

 - ระยะเวลาฝาก 24, 36 เดอืน สามารถเลอืกรับดอกเบีย้

เมือ่ครบก าหนดหรอืรายเดอืน 

  - ตัง้แต ่29 ตลุาคม 2561 ส าหรับเงนิฝากประจ า 12, 18 

เดอืน ผูฝ้ากสามารถน าฝากสงูสดุตอ่รายไมเ่กนิ 20 ลบ. 

โดยนับรวมฝากประจ า 12, 18 เดอืน และฝากประจ าพเิศษ

 15 เดอืน 

 - ตัง้แต ่16 มกราคม 2561 ธนาคารงดใหบ้รกิารเปิดบญัชี

ใหมแ่ละรับฝากเพิม่ส าหรับเงนิฝากประจ า 3 - 9 เดอืน

1,000 บาท  - ระยะเวลาฝากตัง้แต่ 3 - 9 เดอืน และ 12,18 

เดอืน จา่ยดอกเบีย้เมือ่ครบก าหนด

 - ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน 36 เดอืน จา่ยรายเดอืน

หรอืเลอืกรับเมือ่ครบก าหนด

 - ดอกเบีย้จา่ย ธนาคารจะหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

(ตัง้แตบ่าทแรก) ตามประเภทของผูฝ้าก

 - ถอนเงนิฝากกอ่นครบก าหนด

ระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจา่ย

ดอกเบีย้ดงันี้

 - ฝากไมถ่งึ 3 เดอืน ไมจ่า่ย

ดอกเบีย้ 

 - ฝากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป 

ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ส าหรับ

ระยะเวลาทีฝ่ากไวจ้รงิในอัตรา

เทา่กับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์

 ณ วนัทีฝ่ากเงนิแตล่ะรายการ

 - ส าหรับการจา่ยดอกเบีย้ราย

เดอืนทีจ่า่ยเกนิไป ธนาคารจะหกั

คนืจากเงนิตน้ทีฝ่ากไวก้ับธนาคาร

 - เมือ่เงนิฝากครบก าหนด 

หากผูฝ้ากไมม่าตดิตอ่

ธนาคาร ธนาคารจะท าการ

ฝากตอ่อัตโนมัตใินระยะเวลา

การฝากเดมิและไดรั้บอัตรา

ดอกเบีย้ตามประกาศ ณ 

ขณะนัน้

 - ไมม่รีายการเคลือ่นไหวทางบญัชี

ตดิตอ่กันเกนิ 3 ปี ธนาคารจะท าการสง่

จดหมายแจง้บญัชไีมเ่คลือ่นไหว 

เพือ่ใหผู้ฝ้ากท าการตดิตอ่ธนาคาร

ฝากประจ าพเิศษ 

ระยะเวลาฝาก 15 เดอืน

1.90%  - บญัชเีงนิฝากประจ าทีม่กี าหนดระยะเวลาการฝาก

 - ใหผ้ลตอนแทนทีส่งูและแน่นอน 

 - ตัง้แต ่29 ตลุาคม 2561 ส าหรับเงนิฝากประจ าพเิศษ 

15 เดอืน ผูฝ้ากสามารถน าฝากสงูสดุตอ่รายไมเ่กนิ 

20 ลบ. โดยนับรวมฝากประจ า 12, 18 เดอืน และฝาก

ประจ าพเิศษ 15 เดอืน 

1,000 บาท - 20 ลบ.   - จา่ยดอกเบีย้เมือ่ครบก าหนด (หลงัหกัภาษี ณ 

ทีจ่า่ยแลว้)  

 - โอนเขา้บญัชนีี้ / โอนดอกเบีย้เขา้บญัชอีอม  

ทรัพยท์ีแ่จง้ไว ้

 - ถอนเงนิฝากกอ่นครบก าหนด

ระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจา่ย

ดอกเบีย้ดงันี้

 - ฝากไมถ่งึ 3 เดอืน ไมจ่า่ย

ดอกเบีย้ 

 - ฝากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป 

ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ส าหรับ

ระยะเวลาทีฝ่ากไวจ้รงิในอัตรา

เทา่กับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์

 ณ วนัทีฝ่ากเงนิแตล่ะรายการ

 - เมือ่ครบก าหนดระยะเวลา

การฝากเงนิแตล่ะรายการ 

ธนาคารน าฝากตอ่ระยะเวลา

การฝากประเภทเดมิ  โดย 

ไดรั้บอัตราดอกเบีย้เทา่กับ

ฝากประจ า 12 เดอืน ตาม

ประกาศ ขณะนัน้

 - ไมม่รีายการเคลือ่นไหวทางบญัชี

ตดิตอ่กันเกนิ 3 ปี ธนาคารจะท าการสง่

จดหมายแจง้บญัชไีมเ่คลือ่นไหว 

เพือ่ใหผู้ฝ้ากท าการตดิตอ่ธนาคาร

ฝากประจ าพเิศษ 4 เดอืน 

ส าหรบัผูฝ้ากทีซ่ ือ้

ประกนัชวีติ ผา่นสาขา

ธนาคาร

3.00%  - บญัชเีงนิฝากประจ าทีม่กี าหนดระยะเวลาการฝาก

 - ส าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา ทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติ

แบบสะสมทรัพยข์องบรษัิท ไทยประกันชวีติ จ ากัด 

(มหาชน)  ไดแ้ก ่ Happy Plus 12/5 หรอื Happy Saving 

15/7  หรอื ทรัพยบ์ านาญ 55/5  หรอื  ทรัพยบ์ านาญ 60/5 

 หรอื Happy Life10/5  หรอื Simply Saving 11/3 หรอื 

Super Savings 12/4  ผา่นพนักงานสาขาของธนาคารที่

ไดรั้บใบอนุญาตนายหนา้ประกันชวีติ ผา่นชอ่งทางสาขา

ของธนาคาร  โดยน าหลกัฐานส าเนาค าขอเอาประกันภัย 

หรอื ส าเนาหนา้กรมธรรมป์ระกันชวีติดงักลา่วขา้งตน้มา

แสดงในวนัทีเ่ปิดบญัช  ี 

 - เปิดบญัชเีป็นชือ่ผูเ้อาประกัน และ ใชส้ทิธิเ์ปิดบญัช/ี

ฝากเงนิ 1 กรมธรรมไ์ด ้1 ครัง้เทา่นัน้ 

1,000 บาท  สงูสดุไดไ้ม่

เกนิทนุประกันทีซ่ ือ้

 - จา่ยดอกเบีย้เมือ่ครบก าหนด

 - ดอกเบีย้จา่ย ธนาคารจะหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 

(ตัง้แตบ่าทแรก) ตามประเภทของผูฝ้าก

 -  กรณีไมผ่า่นการพจิารณาการรับประกันจาก

บรษัิทประกันชวีติ หรอื ขอยกเลกิกรมธรรมภ์ายใน

 15วนั นับจากวนัทีไ่ดรั้บกรมธรรม ์หรอื  ผูฝ้าก

ยกเลกิกรมธรรมก์อ่นเงนิฝากประจ าพเิศษ 4 เดอืน

 ครบก าหนด  ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบีย้เป็น

อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืน ตัง้แตว่นัที่

ฝากเงนินัน้

 - ถอนเงนิฝากกอ่นครบก าหนด

ระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจา่ย

ดอกเบีย้ดงันี้

 - ฝากไมถ่งึ 3 เดอืน ไมจ่า่ย

ดอกเบีย้ 

 - ฝากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป 

ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ส าหรับ

ระยะเวลาทีฝ่ากไวจ้รงิในอัตรา

เทา่กับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์

 ณ วนัทีฝ่ากเงนิแตล่ะรายการ

 - เมือ่เงนิฝากครบก าหนด

หากผูฝ้ากไมม่าตดิตอ่

ธนาคาร ธนาคารจะท าการ

ฝากตอ่อัตโนมัตใินระยะเวลา

การฝากเดมิและไดรั้บอัตรา

ดอกเบีย้เทา่กับฝากประจ า 3 

เดอืน ตามประกาศ ณ ขณะนัน้

 - ไมม่รีายการเคลือ่นไหวทางบญัชี

ตดิตอ่กันเกนิ 3 ปี ธนาคารจะท าการสง่

จดหมายแจง้บญัชไีมเ่คลือ่นไหว 

เพือ่ใหผู้ฝ้ากท าการตดิตอ่ธนาคาร

วนัทีแ่กไ้ขขอ้มลูลา่สดุ 15 พฤศจกิายน 2561

เปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑเ์งนิฝาก  (Product catalog)

การถอนเงนิ

กลุม่เงนิฝากประจ า  : แบบเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก



ประเภทเงนิฝาก
อตัราดอกเบีย้

(ตอ่ปี) *
ลกัษณะเงนิฝาก เปิดบญัชขี ัน้ต า่ การจา่ยดอกเบีย้

ถอนเงนิฝากกอ่นครบ

ก าหนดหรอืการถอนเงนิ
เมือ่ครบก าหนด เงนิฝากไมเ่คลือ่นไหว

ปลอดภาษี

ระยะเวลา 24 เดอืน

2.50%  - บญัชเีงนิฝากประจ า ระยะเวลา 24 เดอืน ทผีูฝ้ากจะ

ไดรั้บสทิธิย์กเวน้ภาษีรายไดด้อกเบยี เมือ่ฝากเงนิครบ 

24 งวดตดิตอ่กัน 

 - รับดอกเบีย้คงทีต่ลอดระยะเวลาการฝาก 

 - ผูฝ้ากจะตอ้งฝากเงนิเขา้บญัชทีกุเดอืน ดว้ยจ านวนเงนิ

ทีเ่ทา่กันจนครบก าหนด 24 เดอืน ตดิตอ่กันและขาดฝาก

ไมเ่กนิ 2 งวด จงึจะไดรั้บสทิธิพ์เิศษยกเวน้ภาษีดอกเบีย้

เงนิฝาก 

 - ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชทีีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีดอกเบีย้เงนิ

ฝากไดเ้พยีง 1 บญัชเีทา่นัน้

1,000 - 25,000 บาท  - จา่ยดอกเบีย้เมือ่ฝากครบ 24 งวด ภายใน

ระยะเวลา 24 เดอืน 

 - ธนาคารจะเลือ่นงวดการฝากในกรณีมกีารขาด

ฝากและน าฝากใหค้รบงวดการฝากภายใน

ระยะเวลาทีธ่นาคารเลือ่นให ้

 - การค านวณดอกเบีย้แบบไมท่บตน้

 - ถอนเงนิฝากกอ่นครบก าหนด

ระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจา่ย

ดอกเบีย้ดงันี้

   - ฝากไมถ่งึ 3 เดอืนไมจ่า่ย

ดอกเบีย้ 

   - ฝากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป 

ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ส าหรับ

ระยะเวลาทีฝ่ากไวจ้รงิในอัตรา

เทา่กับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์

 ณ วนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิและไมไ่ดรั้บ

สทิธิย์กเวน้ภาษีดอกเบีย้เงนิฝาก

 - เมือ่เงนิฝากครบก าหนด

หากผูฝ้ากไมม่าตดิตอ่

ธนาคาร ธนาคารจะคดิ

ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์ 

(หกัภาษีดอกเบีย้)

   - 

* อตัราดอกเบีย้อา้งองิผูฝ้ากประเภทบคุคลธรรมดา

ชอ่งทางตดิตอ่ :  สอบถามเพิม่เตมิสาขาธนาคาร หรอื  Call center  02 697 5454  จนัทร ์- ศกุร ์  เวลา 8:00-18:00 น.

กลุม่เงนิฝากปลอดภาษ ี: แบบเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก

วนัทีแ่กไ้ขขอ้มลูลา่สดุ 15 พฤศจกิายน 2561 
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